
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ 
(θα πρέπει να αναφέρεται με σειρά προτεραιότητας τα 

μαθήματα προτίμησης) 

Υποψηφιότητας για την πρόσληψη ενός (1) Διδάσκοντα   

σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Φ.11.136247/Z2/25/10/2021 

Απόφαση του Υπ. Παιδείας και το άρθρο 19 παρ.1 του   

Ν 1404/83 στα Πανεπιστήμια για τις διδακτικές ανάγκες 

των μαθημάτων του Τμήματος Βιοτεχνολογίας,  της 

Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας,  

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:      

Χειμερινό Εξάμηνο: 

1.      Φυσική της Ζωής (3ο  Επιλογής ) 

2.      Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (5ο Υποχρεωτικό) 

3.     Bιοτεχνολογία Ζώων (7ο Υποχρεωτικό) 

4.      Υπολογιστική Μεταφραστική Γενετική (9ου 
Επιλογής) 

5.  Εφαρμογές Βιουλικών στη Βιοτεχνολογία (9ο 
Επιλογής 

Εαρινό εξάμηνο 

1.      Moριακή  Βιολογία  (4ο Υποχρεωτικό) 

2.      Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA (4o 
Υποχρεωτικό) 

3.      Ανάπτυξη, Διαφοροποίηση και Μεταγωγή 
Σήματος (8ο Υποχρεωτικό) 

4.      Ανοσοβιολογία, (6ο Υποχρεωτικό) 

5.      Φαρμακογνωσία και Βιοδραστικά Προϊόντα (6ο 
Υποχρεωτικό) 

6.      Βιοτεχνολογία Φυτών, (8ο Υποχρεωτικό)  

7.      Μοριακή Ενζυμολογία (8ο , Υποχρεωτικό). 

8.  Γενετική Οργανισμών Μοντέλων, (8ο Επιλογής) 

Επώνυμο1 :…………………………….................……. 

Όνομα : …………………………………….................. 

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

Όνομα μητέρας : ………………………….................... 

Πατρικό και συζυγικό επώνυμο2 : ………….................. 

Χώρα γέννησης3 :………………………….................... 

Τόπος γέννησης4 : …………………………................... 

Ημερ/νία γέννησης : ………………………................... 

Δήμος ή Κοινότητα εγγραφής:……………..................... 

Αριθμ. Ταυτότητας : …………………………................. 

Χρονολ. Έκδοσης : ………………………….................. 

Αστυνομικό Τμήμα : ……………………….................... 

Αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο: ..................................... 

Τηλ. …………………. 

Αριθμός Στρατολογικού Μητρώου: ................................. 

Ταχ. Διεύθυνση5: …………………………….................. 

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

Τηλέφωνο5: …………………………………................... 
Βλέπε επόμενη σελίδα διευκρινιστικά στοιχεία 

                                

 

ΠΡΟΣ 
Το   Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

                                                                ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

Έχω την τιμή να υποβάλω με την αίτησή μου αυτή 

υποψηφιότητα για μια (1) θέση Διδάσκοντα σύμφωνα με 

την  υπ΄ αριθ.  Φ.11.136247/Ζ2/25.010.2021 Απόφαση 

του Υπ. Παιδείας και το άρθρο 19 παρ.1 του Ν 1404/83 

στα Πανεπιστήμια για τις   διδακτικές ανάγκες των                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

μαθημάτων (με σειρά προτεραιότητας): 

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

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

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

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

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

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

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

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

του Τμήματος Βιοτεχνολογίας της Σχολής Εφαρμοσμένης 

Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Συνημμένα υποβάλλω μαζί με την αίτηση τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

1. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 

    Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του  

    εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις  νόμιμες  θεωρή-   

    σεις  και  να  συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις,  

    καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της  

    αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.  

2. Βιογραφικό Σημείωμα 

3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.  

5. Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής σε ηλεκτρονική 

μορφή 
  

Σημείωση: Τα ανωτέρω υποβάλλονται: σε τρία (3) 

αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (δηλ. 3 CD ή άλλο 

αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή 

(εκτός του διδακτορικού), το οποίο θα βρίσκεται στη 

Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της 

επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 

Αθήνα,………………........... 

 

 

Με τιμή 

Ο/Η αιτών/αιτούσα 

 

 

 

 

 



 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 

 
1Η τυχόν συντελεσθείσα με διοικητική πράξη αλλαγή επωνύμου πρέπει να σημειώνεται 
2Παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία για το επώνυμο του συζύγου (αναφέρονται και τα επώνυμα που έλαβαν ως 

συνέπεια τέλεσης περισσότερων γάμων) 
3Εάν το πρόσωπο έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή 
4Εάν το πρόσωπο έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
5Σε περίπτωση αλλαγής Δ/νσης ή τηλεφώνου πρέπει ο υποψήφιος να το δηλώσει αμέσως στη Γραμματεία του 

Τμήματος. 

 
 

 


