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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση ιχθυελαίου στις 

ιχθυοτροφές για τσιπούρα και λαβράκι µε εναλλακτικές πηγές λίπους», του 

Επιχειρησιακού προγράµµατος «Συνεργασία 2011», το οποίο συγχρηµατοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους 

και σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Έρευνας (1
η
 Συνεδρία/20/2/2013) 

ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε: 

1. Έµπειρο ερευνητή σε θέµατα διατροφής και φυσιολογίας ιχθύων 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Γεωπόνοι και κάτοχοι µεταπτυχιακού 

διπλώµατος εξειδίκευσης στην εκτροφή υδρόβιων οργανισµών. 

Θα συνεκτιµηθούν οι γνώσεις και η εµπειρία των υποψηφίων στη λειτουργία και 

συντήρηση κλειστών κυκλωµάτων εκτροφής ιχθύων, στις δειγµατοληψίες αίµατος 

και εγκεφάλου σε ιχθύς, στην παρασκευή ιχθυοτροφών, στις µεθόδους ανάλυσης 

λίπους, λιπαρών οξέων, αζωτούχων ουσιών, νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου καθώς 

και στις µεθόδους ανάλυσης σε αέρια χρωµατογραφία/ φασµατογραφία µάζας και σε  

υγρή χρωµατογραφία υψηλής ακρίβειας. 

Η εµπειρία θα τεκµηριωθεί κυρίως από τις δηµοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα περιοδικά, 

τους µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών καθώς και από τη συµµετοχή σε 

συνέδρια/workshops και άλλα ερευνητικά προγράµµατα. 

 

2. Τεχνικό εργαστηρίου 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου τεχνικής σχολής ηλεκτρονικών.  

Θα συνεκτιµηθούν οι γνώσεις και η εµπειρία των υποψηφίων στην εργασία σε 

κλειστά κυκλώµατα εκτροφής ιχθύων, στην αποκατάσταση βλαβών του 

µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού των κλειστών κυκλωµάτων και 

στους χειρισµούς των εκτρεφόµενων ιχθύων. 

Η εµπειρία θα τεκµηριωθεί από προηγούµενη εργασία, συστατικές επιστολές καθώς 

και συµµετοχή σε άλλα ερευνητικά προγράµµατα. 
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∆ιάρκεια των συµβάσεων 

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι 12 µήνες, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η συνολική 

διάρκεια δεν θα ξεπεράσει τους 30 µήνες και για τις δύο περιόδους υλοποίησης του 

έργου, όπως καθορίζεται στο εγκεκριµένο Τεχνικό Παράρτηµα του Έργου.  

 

Αµοιβή 

Η συνολική αµοιβή για απασχόληση 30 µηνών και για τις δύο περιόδους υλοποίησης 

του έργου, υπολογίζεται:  

για τη θέση µε α/α1 στα 45.000€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των 

προβλεπόµενων κρατήσεων και 

για τη θέση µε α/α2 ανέρχεται στα 12.480€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των 

προβλεπόµενων κρατήσεων. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά και διαδικασία επιλογής 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας του 

Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων και Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών (από 12:00 µ.µ έως 13:30 µ.µ. από ∆ευτέρα έως Πέµπτη ) ή µε συστηµένη 

επιστολή (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών-Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και 

Έρευνας, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55, Αθήνα), το αργότερο µέχρι τις 11/3/2013 τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση (επισυνάπτεται) 

2. Βιογραφικό σηµείωµα 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

4. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη ερευνητική ή επαγγελµατική 

εµπειρία 

5. Συστατικές επιστολές ή κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να βοηθήσει στην 

ορθή γνώµη για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα του 

Τα επικαλούµενα προσόντα και η εµπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν µε βάση 

τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της ίσης 

µεταχείρισης και της µη διάκρισης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην 

κυρία Ελένη Μήλιου στο τηλ. 210 529 4405 ή στην κυρία Ναυσικά Καρακατσούλη  

στο τηλ. 210 529 4429 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση elenmi@aua.gr. 

 

 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

          ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

      ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
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Α Ι Τ Η Σ Η 
ΠΡΟΣ: ΤOΝ ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:.........…........................................... 

ΟΝΟΜΑ:............................................................. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:......................…......................... 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:....…………...................... 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:........…………................. 

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

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

(οδός, αριθµός, πόλη, ταχ. κώδικας) 

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

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

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

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:.......…….........………........ 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟΥ:...........….........……...…......... 

e-mail:…………………………....….……....… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

(αριθµός, εκδούσα αρχή, χρονολ. εκδόσεως) 

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

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

 

 

Αθήνα, ............./............./ 2013 

 

Σας υποβάλλω, συνηµµένα, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1) Βιογραφικό σηµείωµα 

2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

3) Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 

4) Λοιπά δικαιολογητικά 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

προκειµένου να θέσω υποψηφιότητα για την 

πλήρωση της θέσης εργασίας .................................. 

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

στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: 

«Αντικατάσταση ιχθυελαίου στις ιχθυοτροφές 

για τσιπούρα και λαβράκι µε εναλλακτικές 

πηγές λίπους», του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών µε Α.Π.3037/22-2-2013. 

 

 

Ο αιτών / Η αιτούσα 

 

 

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

( υ π ο γ ρ α φ ή ) 
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