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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

                           

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

             ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

               ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ταχ. ∆/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55                   

Πληροφορίες: κ. Γ. Πρωτεκδίκου                                                

Τηλέφωνο: 210 5294868 & -60 

Fax: 210 5294873 

E-mail: elke@aua.gr  

 

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες: κος E. Πανάγου τηλ. 2105294693 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχεδιασµός και ανάπτυξη καινοτόµων εργαλείων για την 

ανίχνευση ωχρατοξινογόνων µυκήτων σε οινοποιήσιµα και επιτραπέζια σταφύλια, Design and 

development of innovative tools for the detection of ochratoxigenic fungi in wine and table 

grapes», ∆ράση Αριστεία Ι, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο) και από εθνικούς πόρους και σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Έρευνας 

(Συνεδρία 8
η
/23-10-2012), ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 

έργου σε θέση µεταδιδάκτορα µε αντικείµενο «Αποµόνωση και ταυτοποίηση νηµατοειδών 

µυκήτων από επιτραπέζιες και οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών. Ανάπτυξη και εφαρµογή 

ταχέων τεχνικών για την διαφοροποίηση των µυκήτων που παράγουν ΟΤΑ µε τη χρήση µοριακών 

τεχνικών. Ο µεταδιδάκτορας θα συµµετέχει στην προετοιµασία των απαιτούµενων εκθέσεων 

υλοποίησης του έργου αλλά και σε δράσεις διάχυσης των αποτελεσµάτων (συνέδρια, ηµερίδες, 

επιστηµονικά άρθρα)». 

 

 

 

 

Αθήνα, 30/10/2012 

Αρ. πρωτ.: 14587 
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Απαιτούµενα Προσόντα:  

1. Πτυχίο Χηµικού, Βιολόγου,  Μοριακού βιολόγου ή άλλου συναφούς αντικειµένου. 

2. ∆ιδακτορικό δίπλωµα µε έµφαση στη Μικροβιολογία. 

3. Προϋπηρεσία στο εξωτερικό (τουλάχιστον 5 χρόνια). 

4. Άριστη γνώση Αγγλικών. 

5. ∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά (τουλάχιστον µια ως πρώτος συγγραφέας). 

 

∆ιάρκεια της σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι 12 µήνες, µε συνολικές µηνιαίες αποδοχές 1.600,00€ και µε 

δυνατότητα ανανέωσης. Η συνολική διάρκεια δεν θα ξεπεράσει τους 30 µήνες, όπως καθορίζεται 

στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά και διαδικασία επιλογής 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας του Ειδικού 

Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Γ.Π.Α. (από 12:00 π.µ. έως 2:00 µ.µ. - από ∆ευτέρα έως 

Πέµπτη) ή µε συστηµένη επιστολή (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασµός 

Κονδυλίων Έρευνας, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55, Αθήνα) το αργότερο µέχρι την 15-11-2012 τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1.Αίτηση  

2. Βιογραφικό σηµείωµα 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

4. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελµατική εµπειρία 

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

για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους  

 

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 στον Υπεύθυνο του 

Έργου κ. E. Πανάγου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ. 210 5294693. 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί για 15 ηµέρες στον ιστοχώρο του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (www.aua.gr).  

Αθήνα, 30 / 10 / 2012 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΑΔΑ: Β43246Ψ8Ζ6-8ΤΝ
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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:...........….........………......... 

(εάν επιθυµείτε) 

e-mail:…………………………….……....… 

(εάν επιθυµείτε) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

(αριθµός, εκδούσα αρχή, χρονολ. εκδόσεως) 

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

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

 

 

Αθήνα, ............./............./ 2012 

 

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 σε θέση Post Doc 

στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Design and 

development of innovative tools for the detection of 

ochratoxigenic fungi in wine and table grapes», της 

∆ράσης Αριστεία Ι του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

 

 

 

Ο αιτών / Η αιτούσα 

 

 

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

( υ π ο γ ρ α φ ή ) 
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