ΑΙΤΗΣΗ

Θ ΕΜ Α: Υποβολή υποψηφιότητας για πρόσληψη
διδάσκοντα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 407/80 για τις ανάγκες των ακόλουθων
μαθημάτων του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020:
1)
2)
3)

ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΛΑΓΚΤΟΛΟΓΙΑ
ή
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ
ή
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣ:
Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Με την αίτησή μου αυτή, υποβάλλω υποψηφιότητα για πρόσληψη
διδάσκοντα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 407/80, όπως ισχύει και
σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

(α.π.

1075/16.10.2019) του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής για
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………

τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος …………………………………………..

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………

……………..............................................................................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

του Τμήματος ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ της Σχολής

Αριθ. Δελτίου Ταυτ.:……………………………….……

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ημερ. Έκδοσης :…………….………………….….………

ΑΘΗΝΩΝ

Εκδούσα Αρχή :………………………………………………

Για το σκοπό αυτό υποβάλλω συνημμένα με την παρούσα αίτηση:
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, Τ.Κ.,
Νομός)………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………
Τηλεφ. Σταθερό :……………………………..……………………
Κινητό :…………………………….……………………………………
E-mail :…………………………………….……………………………

2.
3.
4.
5.

Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών (Πτυχίο,
Διδακτορικό Δίπλωμα και πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ,
εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν από Ιδρύματα του
εξωτερικού).
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.
Βιογραφικό Σημείωμα
Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται: α) η οργανική θέση
στην οποία υπηρετώ και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να
αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή μου
(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 1, 2, 3 και 4 υποβάλλονται σε τρία (3)
αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1)
αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος
στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αθήνα, ……………………………….
…………….ΑΙΤ…………………………..

(υπογραφή)

