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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ 

 ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ Ε.Γ.Α.  
 

 χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δ.Γ.Α. Άξζξν 3 {(α) Σαθηηθά Μέιε}, ηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ ηεο Άξζξα 15, 16, 17, 18, 21 θαη ηελ ρεηηθή Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 

Δ.Γ.Α. (14-4-2013): 

  

ΠΡΟΚΖΡΤΟΝΣΑΗ ΟΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΘΔΔΗ ΣΑΚΣΗΚΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΖ Δ.Γ.Α.  

1. Μία  (1) ζέζε γηα ην Σκήκα Φπηηθήο Γεσξγηθήο Παξαγσγήο 

2. Μία (1) ζέζε γηα ην Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο  

3. Μία  (1) ζέζε γηα ην Σκήκα Δπηζηεκψλ Σξνθίκσλ  

4. Μία (1) ζέζε γηα ην Σκήκα Βηνηερλνινγίαο – Βηνινγίαο 

5. Μία  (1) ζέζε γηα ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

6. Μία (1) ζέζε γηα ην Σκήκα Γεσξγηθήο & Γαζηθήο Μεραληθήο θαη Γηακφξθσζεο Σνπίνπ 

7. Γχν (2) ζέζεηο γηα ην Σκήκα Κηεληαηξηθήο 

8. Μία (1) ζέζε γηα ην Σκήκα Γαζψλ θαη Γαζηθψλ Πξντφλησλ 

9. Μία (1) ζέζε γηα ην Σκήκα Οηθνινγίαο & Πεξηβάιινληνο 

10. Μία  (1) ζέζε γηα ην Σκήκα Γηαθφξσλ Δπηζηεκψλ 

 Οη επηζπκνχληεο λα θξηζνχλ γηα ηελ θαηάιεςε κίαο ζέζεσο εμ’ απηψλ πνπ 

πξνθεξχρζεθαλ, ζα πξέπεη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηεο 

πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΓΑ (www.haa.aua.gr), λα ππνβάινπλ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο 

ζηνλ Αληηπξφεδξν ηεο ΔΓΑ Καζεγεηή θ. Γεψξγην Εέξβα (Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 

Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Θξέςεσο & Γηαηξνθήο, Ηεξά Οδφο 75, Σ.Κ. 118 55 Αζήλα, Κηήξην Η. 

ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ). 

mailto:gzervas@aua.gr
http://www.haa.aua.gr/


 Οη ππνςεθηφηεηεο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ, δειψζεηο θαη ηεθκήξηα γηα ηα 

αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Γ.Α., δειαδή φηη οι σπουήθιοι είλαη 

Έιιελεο πνιίηεο θαη πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

 Δίλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, θαηά πξνηίκεζε ζε ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο, ζην νπνίν ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ κέιε. 

 Έρνπλ αλαγλσξηζκέλε, ζεκαληηθή πξνζθνξά (εξεπλεηηθή, δηνηθεηηθή θαη 

επαγγεικαηηθή) ζε ηνκείο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 20 εηψλ (γεσπνλίαο, δαζνπνλίαο, θηεληαηξηθήο, 

ηξνθίκσλ, πεξηβάιινληνο). 

 Έρνπλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πινχζην ζπγγξαθηθφ έξγν ζε επηζηεκνληθά έληππα 

δηεζλνχο θπθινθνξίαο πνπ λα πξνάγεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ επηζηήκε θαη έρνπλ πεηχρεη ηε 

δηεζλή αλαγλψξηζε σο επηζηεκνληθή πξνζσπηθφηεηα θχξνπο ζε έλα ηνπιάρηζηνλ ηνκέα  

ελδηαθέξνληνο ηεο Δ.Γ.Α. 

 Έρνπλ ζπκβάιεη ζηε ράξαμε εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ζπληνληζκφ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

επξχηεξα πεδία έξεπλαο. 

 Έρνπλ επηδείμεη εζληθή θαη δηεζλή δξαζηεξηφηεηα, πέξα απφ ηελ έξεπλα θαη ηε 

δηδαζθαιία, ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο επηζηήκεο ηνπο θαη εθηφο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ηνπο. 

 Οη  ππνςήθηνη  ζα ππνβάινπλ  ππφκλεκα  ησλ  πξνζφλησλ  ηνπο  ζε  ηξία (3)  αληίηππα  

θαη, εη δπλαηφλ, έλα αληίηππν-παξάξηεκα κε αληίγξαθα ππνζηήξημεο ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο 

(άιισο ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνο λα ηεθκεξηψζεη ηα ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ππφκλεκα, ζε πξψηε δήηεζε απφ ηνπο εθιέθηνξεο θαη νπσζδήπνηε ακέζσο κεηά ηελ εθινγή 

ηνπ). 

 

Η προθεζμία σποβολής ηφν σπουηθιοηήηφν (ημερομηνία ηατσδρόμηζης ή καηάθεζης ζηο 

γραθείο ηοσ Ανηιπροέδροσ) ζε κάθε περίπηφζη λήγει ηην 30
η
 Ιοσνίοσ 2016. 

 

 

 

                   Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ.Α 

 

                                                                                                                                

 

                   Θεκηζηνθιήο Λέθθαο 

                 Οκφηηκνο  Καζεγεηήο                     

 

 


