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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων»,
στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων
Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
O Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:
1. Τον ιδρυτικό νόμο 1844/1920 (Α΄ 17) «Περί Ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής» (νυν
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 134689/Ζ1/09.08.2018 διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή του κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου
του Ευαγγέλου ως Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 480/ τ. ΥΟΔΔ/24.08.2018
3. Τις διατάξεις των περ. ιγ) και ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α’ 131).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 Α’ 112).
5. Τις διατάξεις των 29, 79, 80 και 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
6. Τις διατάξεις της Παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254).
8. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) καθώς και της 126603/Ζ2/2907-2016 εφαρμοστικής εγκυκλίου (ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
10. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).
13. Το π.δ. 134/99 (Α’ 132).
14. Το π.δ. 118/2002 (Α’ 99).
15. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ/τος 147/2009 (Α’ 189).
16. Την 7872/17.10.2017 κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών «Προκήρυξη θέσεων και διαδικασία επιλογής μελών του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
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(Ε.Τ.Ε.Π.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με την παρ. 10 του
άρθρου 27 του ν. 4386/2016» (Β’ 3755).
Την 6781/18.09.2018 Πράξη του Πρύτανη (ΦΕΚ 1143/Γ΄/10.10.2018) για την
αυτοδίκαιη παραίτηση της Χρυσαυγής Γαρδέλη του Ιωάννη από τη μόνιμη θέση της
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων
Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στις 06-09-2018, επειδή την ημερομηνία αυτή
ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα σε θέση ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με
τριετή θητεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της
Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Την 89185/Ζ2/04-06-2019 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Την απόφαση της 543/11.01.2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Την 118540/Z2/23-07-2019 «Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. του
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων
Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: Ψ5Ζ04653ΠΣ-5ΝΒ).

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π., ως
εξής:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης
Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Μια (1) θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας με Δ΄
εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Ανάλυση
Τροφίμων» του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής
Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την
επιτέλεση εργαστηριακού – εφαρμοσμένου διδακτικού έργου στο Τμήμα Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη
διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής της Χημείας και
της Ανάλυσης των Τροφίμων (προσδιορισμός συστατικών των τροφίμων, αλληλεπιδράσεις
συστατικών των τροφίμων, φυσικοχημικές αναλύσεις σε τρόφιμα και φυσικά προϊόντα,
ανάλυση τροφίμων με χρήση τεχνικών χρωματογραφίας και φασματομετρίας μαζών, μελέτη
βιοπολυμερών και εφαρμογές αυτών στα τρόφιμα, πηκτές, γαλακτώματα κτλ.).
Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της παραπάνω θέσης:
1. Η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της υπό
πλήρωση θέσης (Τμημάτων Χημείας ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου – πρώην Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονίας με κατεύθυνση
Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων).
2. Συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών.
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Θα συνεκτιμηθούν:
1. Αποδεδειγμένη εργασιακή ή/και ερευνητική εμπειρία στα πεδία εφαρμογής της Χημείας
και Ανάλυσης Τροφίμων.
2. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές στα πεδία εφαρμογής της Χημείας
και Ανάλυσης Τροφίμων.
Καλούνται όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την εν λόγω
θέση, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον Τύπο, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα καθορίζεται το είδος και το γνωστικό
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα
δικαιολογητικά.
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων
και των λοιπών τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλλονται
και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, με
υποχρέωση προσκόμισης της σχετικής βεβαίωσης το αργότερο κατά τον χρόνο της
κρίσης.
4. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα παρουσιάζονται με σαφήνεια τα προσόντα των
υποψηφίων (σπουδές, γνώσεις ξένων γλωσσών, διδακτική/επαγγελματική/
ερευνητική εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κτλ.).
5. Αποδεικτικά των προσόντων που παρουσιάζονται στο Βιογραφικό Σημείωμα
(πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις εργασιακής ή ερευνητικής
εμπειρίας (αν υπάρχουν), αντίγραφα των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά
(αν υπάρχουν) κτλ.).
6. Αντίγραφο της Πτυχιακής και της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης, τα οποία
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD ή σε άλλο μέσο αποθήκευσης) και σε
ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, θα βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Τα συνυποβαλλόμενα, με την αίτηση υποψηφιότητας, έγγραφα και δικαιολογητικά πρέπει:
α) να αναφέρονται στην αίτηση, β) να φέρουν αρίθμηση και γ) να είναι τοποθετημένα μέσα
σε ειδικό φάκελο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες
μεταφράσεις.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση
των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία
που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία Εισηγητική Επιτροπή και αφορούν σε
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία γνωματεύσεις (α)
παθολόγου ή γενικού γιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου, είτε ιδιωτών που να
πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα της
αντίστοιχης θέσης πριν την έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών
– μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής
του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την
υπηρεσία, που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για
πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. 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.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φορέα 1019-905 της ομάδας λογαριασμών
2120 και 2190 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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