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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

             ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

               ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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                                                                                               Αρ. Πρωτ: 1155 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ  Κάλυψη αναγκών και  δραστηριοτήτων του Έργου: «Νέες 

συνθέσεις και νανοδοµές µε σκοπό την αύξηση της 

βιοδιαθεσιµότητας βιοενεργών συστατικών. Η περίπτωση 

παρασκευής γαλακτωµάτων» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ  ∆ύο πτυχιούχοι ΑΕΙ ειδικότητας Γεωπόνου-Επιστήµονα 

Τροφίµων ή Χηµικού Μηχανικού (συνεκτιµητέο 

µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στην κατεύθυνση της 

Μηχανικής Τροφίµων ή στο αντικείµενο των Τροφίµων 

γενικότερα) ή άλλης ειδικότητας θετικής κατεύθυνσης µε 

µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στην κατεύθυνση της 

Χηµικής Μηχανικής ή των Τροφίµων   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πραγµατοποίηση ερευνητικού και εργαστηριακού έργου 

στο αντικείµενο των Φυσικών Ιδιοτήτων Τροφίµων και 

ειδικότερα για τη θέση α) µε έµφαση στον οργανοληπτικό 

έλεγχο τροφίµων β) στην παρασκευή µακρο- και νανο-

γαλακτωµάτων & ινών µε διάφορες τεχνικές.    

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  Σύνολο διάρκειας έργου: 2 µήνες για τον καθένα  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει: 

1. Nα είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 

2. Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών 

µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 

αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί 

στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το 

∆ΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ΟΑΤΑΠ 

για την ισοτιµία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη 

αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο 

Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

3. Οι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.  

ΑΔΑ: ΒΕΙ646Ψ8Ζ6-2ΣΤ



 

 

 

 
  

4. Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή 

υποδικία. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει: 

1. Να έχουν Πτυχίο ΑΕΙ. 

2. Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης (όχι απαραίτητο για 

τους αποφοίτους Τµηµάτων 5ετους φοίτησης) 

3. Να έχουν καλή γνώση χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα 

α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων 

εργασίας και γ) χρήσης διαδικτύου. Η χρήση λογισµικού 

ανάλυσης εικόνας θα συνεκτιµηθεί 

3. Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

4. Θα συνεκτιµηθούν οι γνώσεις των υποψηφίων στο 

αντικείµενο των Φυσικών Ιδιοτήτων και ειδικότερα στον 

οργανοληπτικό έλεγχο και στην παρασκευή 

γαλακτωµάτων, η γνώση άλλων ξένων γλωσσών καθώς και 

πιθανές δηµοσιεύσεις ή/και ερευνητική εµπειρία σε 

συναφείς τοµείς 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Πτυχίο ΑΕΙ 

2. Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης (όπου 

απαιτείται ή ως πρόσθετο δικαιολογητικό) 

3. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

(τουλάχιστον LOWER) 

4. Βιογραφικό σηµείωµα 

5. Συστατικές επιστολές 
6. Πιθανές δηµοσιεύσεις ή λοιπά δικαιολογητικά 

ενισχυτικά της υποψηφιότητας 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ  12/02/2013 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Τηλ.: 210-5294692 κ. Μαντάλα Ιωάννα 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
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ΑΘΗΝΑ ........................................... 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

 

 

Επώνυµο: .................................................... 

Όνοµα: ........................................................ 

Όνοµα πατέρα:............................................. 

∆/νση κατοικίας:.......................................... 

Αριθ. Τηλεφώνου:........................................ 

Αριθ. Κινητού: ............................................ 

Αριθ.Αστ.Ταυτότητας:................................ 

 

 

 

 

                  * Συµπληρώνεται από τον ΕΛΚΕ 

 

 

 

ΠΡΟΣ  

 τη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

του Γ.Π.Α. 

 

    

 

Σας υποβάλλω δικαιολογητικά που αφορούν 

την πρόσκληση ενδιαφέροντος σχετικά µε τη 

θέση ................................................................ 

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

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

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

9. __________________________________ 

10.  __________________________________ 

 

 

 

 

Ο/Η Αιτ.......................... 

 

 

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

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΗ* 
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