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                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                            EΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ώς προς την επισύναψη της αίτησης 

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  Θήβα, 27 Δεκεμβρίου 2022 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Θήβα, 

 

27 Δεκεμβρίου 2022 

  Αριθμ. Πρωτ.: 812 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Για την πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα  

(άρθρο 173 του ν. 4957/2022) 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού  της  Σχολής 

Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην με 

αριθ. 13/23.12.2022  συνεδρίασή της, έχοντας υπόψη: 

 

• τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4957/2022 (Α΄ 141),  

• την αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ11/148744/Ζ2/30.11.2022 

(ΑΔΑ:ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ) Υπουργική Απόφαση,  

• την με αριθμ. 7493/09.12.2022 απόφαση της με αριθμ. 601/07.12.2022 συνεδρίας της Συγκλήτου του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  

 

αποφάσισε την πρόσληψη ενός (1) Εντεταλμένου Διδάσκοντα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, πλήρους απασχόλησης,  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για την κάλυψη 

των αναγκών διδασκαλίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, στο γνωστικό αντικείμενο Γεωπονία 

(Φυτικής Παραγωγής)  για τη διδασκαλία  των μαθημάτων: 

 

1. Λαχανοκομία (AGR 203), υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου    

Ώρες διδασκαλίας:  τρεις (3) θεωρία και  δύο (2) εργαστήριο   

 

2. Δενδροκομία (AGR 406), υποχρεωτικό μάθημα του 4ου εξαμήνου  

Ώρες διδασκαλίας: τρεις (3) θεωρία  και  δύο (2) εργαστήριο   

 

1. Δικαιολογητικά Υποψηφιότητας: 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος 

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού  έως την Κυριακή,  8 Ιανουαρίου 2023, 

αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση, είτε σε έντυπη είτε σε 

ηλεκτρονική μορφή (η υποβολή γίνεται με έναν από τους δύο τρόπους e-mail, usb stick). 

 

Η αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

 

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των 

λοιπών τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, πρέπει να συνυποβάλλονται και οι σχετικές πράξεις ή 

βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με τις οποίες αναγνωρίζονται ως ισότιμοι 

και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

2. Βιογραφικό Σημείωμα. 

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.  
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4. Αποδεικτικά ερευνητικού έργου και διδακτικής εμπειρίας. 

5. Διδακτορική Διατριβή. 

6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων). 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 9. του άρθρου 

173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ.Α΄) στις οποίες ορίζεται: « 9. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση 

ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες: 

α)  Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

      αλλοδαπής,  

β)  μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού  

     Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) των Α.Ε.Ι. 

γ)  ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α  

     του ν. 4310/2014 (Α΄258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών, 

δ)  συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

ε)  υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του 

    δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, 

στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.» 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για το αν κατέχουν ή όχι έκτακτη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ 

ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.).  

 

Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, επίσης,  Πτυχίο ή 

Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται 

η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

 

2. Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν οφείλουν: 

 

• Να προσκομίσουν Γνωμάτευση (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β) Ψυχιάτρου είτε δημοσίου είτε 

ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου, προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της 

αντίστοιχης θέσης. 

 

• Να συμπληρώσουν τη φόρμα Δήλωσης Στοιχείων Εντεταλμένου Διδάσκοντα (επισυνάπτεται). 

 

• Εφόσον κατέχουν έκτακτη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την 

Υπηρεσία τους σχετική άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης η ως άνω άδεια, υποχρεούνται να προσκομίσουν την αίτηση 

που έχουν υποβάλλει στην Υπηρεσία τους, όπου θα αναγράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής, 

συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση ότι την έχουν καταθέσει και δεσμεύονται για την προσκόμισή της, 

αμέσως μόλις την παραλάβουν. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω, καθώς και των υπολοίπων 

δικαιολογητικών που απαιτούνται, συνεπάγεται τη μη υπογραφή Σύμβασης. 

 

 

3. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι: 

 

Α. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως 

της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 

τελικής Πράξης Πρόσληψης. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 

υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας επιλογής. 

 

Β. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου 

Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 

της σχετικής Πράξης Πρόσληψης. 
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Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 

Πληροφορίες: 

Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού 

Ταχυδρομική  

Διεύθυνση: 
1ο χιλ Π.Ε.Ο. Θήβας – Ελευσίνας, 32200, Θήβα 

Ιστότοπος: 

 
https://agribusiness.aua.gr/  

 

Τηλ.: 

 

2262022569 

Email: 

 

digese_19@aua.gr 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  του Τμήματος  

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και 

Συστημάτων Εφοδιασμού  

 

 

 

 

 

Σακάς Δαμιανός, 

Αναπληρωτής Καθηγητής  
 

https://agribusiness.aua.gr/
mailto:digese_19@aua.gr
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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

για την πρόσληψη ενός (1) Εντεταλμένου Διδάσκοντα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 

4957/2022 (Α΄ 141) 

 

 

Επώνυμο1 :…………………………….................…...…. 

 

Όνομα : ……………………………………..................... 

 

Όνομα πατέρα :……………………………..................... 

 

Όνομα μητέρας : …………………………....................... 

 

Πατρικό και συζυγικό επώνυμο2 : ………….................. 

 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση3: ……………………………................... 

............................................................................................. 

Τηλέφωνο3: ………………………………….................... 

 

E-mail: …………………………………...........................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βλέπε επόμενη σελίδα διευκρινιστικά στοιχεία 

ΠΡΟΣ 

 

Το Τμήμα  Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και 

Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

                                                                 

Έχω την τιμή να υποβάλω με την αίτησή μου αυτή 

υποψηφιότητα για μια (1) θέση Εντεταλμένου 

Διδάσκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 

του ν. 4957/2022 (Α΄ 141):  

Στο γνωστικό αντικείμενο ………..............................…… 

............................................................................................. 

.............................................................................................. 

για τη διδασκαλία του/των μαθήματος/των (κατά σειρά 

προτίμησης) 

 

1……………….................................................................... 

 

2………......................................................................…….. 

 

του  Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και 

Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Εφαρμοσμένων 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

Συνημμένα υποβάλλω μαζί με την αίτηση τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων   

σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)  

 

2. Βιογραφικό Σημείωμα 

 

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα 

αυτών 

 

4. Αποδεικτικά ερευνητικού έργου και διδακτικής 

εμπειρίας 

 

5. Διδακτορική Διατριβή 

 

6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων) 

 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτω σε καμία από τις 

περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 9. του άρθρου 

173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) 

 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για το αν κατέχουν 

ή όχι έκτακτη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή 

στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) 

        

Θήβα ,………………........... 

 

 

 

 

Με τιμή, 

Ο/Η αιτών/αιτούσα 
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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 

 
1   Η τυχόν συντελεσθείσα με διοικητική πράξη αλλαγή επωνύμου πρέπει να σημειώνεται 
2   Παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία για το επώνυμο του συζύγου (αναφέρονται και τα επώνυμα που έλαβαν ως   

   συνέπεια τέλεσης περισσότερων γάμων) 
3  Σε περίπτωση αλλαγής Δ/νσης ή τηλεφώνου πρέπει ο υποψήφιος να το δηλώσει αμέσως στη Γραμματεία του  

   Τμήματος. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΥΤΥ46Ψ8Ζ6-Υ4Χ


		2022-12-27T17:20:51+0200
	Athens




