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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 
 

 Η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής 
Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 40η συνεδρία 03-12-2021, έχοντας 
υπόψη: 
 τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει 
 το άρθρο 13 παρ.2 του Ν.4485/2017 και 
 το έγγραφο με αριθμό πρωτ.:8692/11-11-2020, της Συγκλήτου του Γ.Π.Α., «Κατανομή θέσεων 

για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/1980 και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
αντίστοιχα, για το Ακαδ. Έτος 2020-2021»,  

αποφάσισε 
να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) διδασκόντων στο 
πλαίσιο του Π.Δ. 407/80, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή, μερικής απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021 – 
2022, προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ανάγκες των κάτωθι μαθημάτων: 
 
      Α΄ έναν (1) διδάσκοντα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων με συνάφεια στο 

γνωστικό αντικείμενο «Συγκομιδή- Δομή και Τεχνολογία Ξύλου», για το εαρινό εξάμηνο, του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τα εξής μαθήματα:  
Μαθήματα: 

 «Δομή και Ιδιότητες Ξύλου» (Κωδ. 412)  4ο Εξάμηνο –Υ 

 «Τεχνολογία Ξύλου» (Κωδ. 615)  6ο Εξάμηνο –Υ 

 «Τυποποίηση-Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων» (Κωδ. 826)  8ο Εξάμηνο –Ε 
 

Β΄ έναν (1) διδάσκοντα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων με συνάφεια στο 
γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας-Δασική Αναψυχή», για το εαρινό 
εξάμηνο, του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τα εξής μαθήματα: 
Μαθήματα: 

 «Οικοτουρισμός - Δασική Αναψυχή» (Κωδ. 413)  4ο Εξάμηνο –Υ 

 «Θηραματική-Διαχείριση Άγριας Πανίδας» (Κωδ. 613)  6ο Εξάμηνο –Υ 

 «Ιχθυοκαλλιέργειες Γλυκέων Υδάτων» (Κωδ. 623)  6ο Εξάμηνο –Ε 
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημοκρατίας 3, 36100 Καρπενήσι μέχρι τις 22  Δεκεμβρίου 
2021, ημέρα Τετάρτη, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
1. Αίτηση 
2. Βιογραφικό Σημείωμα 
3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 
4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν  τις νόμιμες  
θεωρήσεις και  να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας 
ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.  
5. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής  
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται: α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν β) ότι 
δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους 
κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα). 
 
Σημείωση: Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή 
άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε έντυπη μορφή, τα οποία θα βρίσκεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω 
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού 
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
Γλώσσας. 
 
Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να 
προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με 
αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί, ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του 
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.  
 
Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν, από την 
οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η 
εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, στο 
τηλέφωνο 2237023282,25063 ή στο e-mail: dasologia@aua.gr 
 
  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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