
       

ΠΡΟ : Όπσο ν πίλαθαο απνδεθηώλ 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΑ ΒΑΔΙ ΣΟΤ Π.Γ. 407/80 ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ TOY Δ.Κ.Π.Α. 
 
 Ζ  πλέιεπζε (ζπλ. 6ε/1-2-2018) ηνπ Σκήκαηνο  ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζ.5 ηνπ Π.Γ. 407/80, όπσο ηζρύεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 54 ηνπ 
Ν.3653/08 (ΦΔΚ 49Α΄), ηνπ άξζ. 80 παξ. 6 Ν.4009/11, θαη άξζ. 28 παξ. 3 ηνπ 
Ν.4386/2016, ηελ Τ.Α. Φ.125.5/7/188935/Ε2/3.11.2017 (ΑΓΑ: ΧΘΣ04653Π-ΚΘΖ) 
θαη ηελ από 19.12.2017 (ΑΓΑ: ΧΝΡΛ46ΦΕ2Ν-ΤΝ) απόθαζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 
πγθιήηνπκε ηελ νπνία δηαηέζεθε ζην Σκήκα καο ην 1/3 κηαο (1) πίζησζεο(33,3%) 
γηα πξόζιεςε επηζηεκόλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 407/80, απνθάζηζε ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα πξόζιεςε δηδάζθνληα, κε κεξηθή απαζρόιεζε γηα ην εαξηλό 
εμάκελν αθαδ. έηνπο 2017-2018 γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ δηδαζθαιίαο ηνπ 
παξαθάησ καζήκαηνο, σο εμήο: 
 
Μάζεκα: «Μεζαησληθή Ηζηνξία ηεο Γύζεσο Β΄» εαξηλό εμάκελν αθαδ. έηνπο 2017-
2018 

Καλούνται 
 

νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη 
Αξραηνινγίαο  (Φηινζνθηθή ρνιή 3νο όξνθνο 304 γξαθείν, Παλ/πνιε Εσγξάθνπ 
Σ.Κ. 15703 ) από 2/2/2018 μέχρι 12/2/2018 ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά, πιελ ηεο 
αίηεζεο, ζε ηλεκτρονική μορυή (ζε CD):  
 
 1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο 
2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 
3. Αλαιπηηθό ππόκλεκα επηζηεκνληθώλ δεκνζηεπκάησλ  
4. Αληίγξαθα ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ.  Αλ νη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ 
ρνξεγεζεί από Α.Δ.Η. εμσηεξηθνύ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη νη ζρεηηθέο 
βεβαηώζεηο ηζνηηκίαο από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ ή αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα αλαγλώξηζε ηεο 
ηζνηηκίαο. 
5. Αληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

 
        Σν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο, Πνηληθνύ Μεηξώνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο θαη ην 
πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηιεγέλησλ ζα αλαδεηεζεί 
απηεπαγγέιησο από ηελ αξκόδηα  ππεξεζία γηα ηελ  ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ θαη ηελ 
έθδνζε ησλ Πξπηαληθώλ Πξάμεσλ πξόζιεςεο.  
         Οη πνιίηεο θξαηώλ – κειώλ ηεο Δ.Δ. νθείινπλ λα ππνβάινπλ, εθηόο ησλ πην 
πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ Διιεληθνύ Α.Δ.Η. ή 
απνιπηήξην Διιεληθνύ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθό 

 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ       

 

Φιλοσουική χολή 
Σμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
 

Αζήλα 1/2/2018 
Αξ. Πξση.: 740 

ΑΔΑ: Ψ6ΟΤ46ΨΖ2Ν-ΡΧΛ



ειιελνκάζεηαο Γ1 επηπέδνπ από ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, από ην νπνίν ζα 
απνδεηθλύεηαη ε πιήξεο γλώζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ 
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηει.:  2107277956  email: exristod@arch.uoa.gr θαη 
2107277970 email: eirkats@arch.uoa.gr) 
 
 
              Αζήλα 1/2/2018   
Ο Πξόεδξνο  ηνπ Σκήκαηνο 
 
*(ππνγξαθή) 

 
Καζεγεηήο Δπάλ. Υαηδεβαζηιείνπ 
 
 
 
*ε ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηόηππν πνπ παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο  
 

 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
 

 
1 )  Όια ηα A.E.I. ηεο Xώξαο 
 
 2)  Όια ηα EξεπλεηηθάKέληξα ηεο 
       ρώξαο αληίζηνηρνπ Eπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ 

-Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

sisi@gsrt.gr 
 
-  Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ                    

president@central.demokritos.gr 
smagki@central.demokritos.gr 
 
     - Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ (ΔΚΚΔ) 

president@ekke.gr 
 
     - Διιεληθό Κέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλώλ (ΔΛ.ΚΔ.ΘΔ.) 

secretary@hcmr.gr 
viki@hcmr.gr 
 
     - Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ 

secretary@admin.noa.gr 
 

- Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ 

gathan@eie.gr 
 
    - Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΗΣΔ) 

central@admin.forth.gr 
renag@admin.forth.gr 
divini@admin.forth 
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dougalis@admin.forth.gr 
 
     - Διιεληθό Ηλζηηηνύην Παζηέξ 

grammateiads@pasteur.gr 
secr.director@mail.pasteur.gr 
secr.director@pasteur.gr 
anakou@pasteur.gr 
 
   -  Δξεπλεηηθό Κέληξν Βηνταηξηθώλ Δπηζηεκώλ «Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ» 

secretariat@fleming.gr 
kornarou@fleming.gr 
isabaloglou@fleming.gr 
 

- Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

elias.houstis@gmail.com 

 
- Δξεπλεηηθό Κέληξν Καηλνηνκίαο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο, Σσλ 
Δπηθνηλσληώλ θαη ηεο  
 Γλώζεο «ΑΘΖΝΑ» 

director@athena-innovation.gr 
 
 
  3)  Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο  

dimosiografika@ydmed.gov.gr 
 
 
  4)  Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ                                                   

webteam@mfa.gr 
pressof3@mfa.gr 
 
 5)  Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
      Θξεζθεπκάησλ   

web_adm@minedu.gov.gr 
 
 6)  Κέληξν Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο  
      Γηθηύνπ (Κ.ΛΔΗ.ΓΗ.) ΔΚΠΑ κε ηελ  
      παξάθιεζε λα θαηαρσξεζεί ζηελ  
      ηζηνζειίδα θαη ζε όια ηα κέζα  
      θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπ 
      ΔΚΠΑ (Facebook, Twitter, Alumni) 

helpdesk@noc.uopa.gr 
 
7)Τπεύζπλν γηα αλάξηεζε ηεο πξόζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 

azafeiropoulos@arch.uoa.gr 
 
 
 
 
 

 

mailto:dougalis@admin.forth.gr
mailto:grammateiads@pasteur.gr
mailto:secr.director@mail.pasteur.gr
mailto:secr.director@pasteur.gr
mailto:anakou@pasteur.gr
mailto:secretariat@fleming.gr
mailto:kornarou@fleming.gr
mailto:isabaloglou@fleming.gr
mailto:elias.houstis@gmail.com
mailto:director@athena-innovation.gr
mailto:dimosiografika@ydmed.gov.gr
mailto:webteam@mfa.gr
mailto:pressof3@mfa.gr
mailto:web_adm@minedu.gov.gr
mailto:helpdesk@noc.uopa.gr
mailto:azafeiropoulos@arch.uoa.gr
ΑΔΑ: Ψ6ΟΤ46ΨΖ2Ν-ΡΧΛ


		2018-02-02T12:08:42+0200
	Athens




