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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980, όπως ισχύει με το 

άρθρο 80 παρ.6 του ν.4009/2011 και το άρθρο 28 παρ.3 του ν.4386/2016, καθώς και την 

απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία: 

577/06.11.2020) με την οποία κατανεμήθηκε στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και 

Ανάπτυξης  μια (1) θέση Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΙΔΟΧ  Π.Δ. 407/1980, 

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως επίσης και την εισήγηση του εργαστηρίου 

Πληροφορικής, αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα του Π.Δ.407/80, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή μερικής απασχόλησης, κατά το εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021, προκειμένου να καλυφθούν αντίστοιχα, 

διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων:  

 

α) «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» (κωδ. μαθ. 208) για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του 

Τμήματος ΕΖΠ&Υ , 2 ώρες / ανά εβδομάδα σε συνδιδασκαλία  

 

β) «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Υπηρεσίες» (κωδ. μαθ. 3717) για τους φοιτητές του 8ου 

εξαμήνου του Τμήματος ΑΟΑ, 3 ώρες /εβδομάδα σε συνδιδασκαλία  

 

 γ) «Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές» (κωδ. μαθ.3445) για τους φοιτητές 

του 2ου εξαμήνου του Τμήματος ΒΙΟ, 3 ώρες/ ανά εβδομάδα σε συνδιδασκαλία 

 

Οι εν λόγω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, 

μερικής απασχόλησης.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, μέχρι  17 Δεκεμβρίου 2020, και 

έως ώρα 14.00, τα παρακάτω 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   
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    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  

    και 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: Όλα τα ανωτέρω μπορούν να υποβληθούν  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στη διεύθυνση saoa@aua.gr  

 

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. 

 

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. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 210 529 4742. 

 

 

 

 

       Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 

 

                       Ευστάθιος Κλωνάρης        

                           Καθηγητής ΓΠΑ  
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