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ΔΙ@ΥΓΕΙΑ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο 

 

Αθήνα,   20/09/2019 

Αρ. πρωτ.:  81799 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής  

Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 111/18-07-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την 

πρόσληψη ενός ειδικού επιστήμονα µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 5 του Π.∆. 407/80 για την κάλυψη 

αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος «Περιβαλλοντική Βιολογία» για το χειμερινό 

(Α΄) εξάμηνο, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-

2020. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα προσφέρει επικουρικό διδακτικό έργο στις 

εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι, ο οποίοι πρέπει α) να είναι κάτοχοι πτυχίου Βιολογίας ή συναφών 

επιστημών και β) να έχουν εμπειρία σε διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων 

Βιολογίας, καλούνται να καταθέσουν με αίτηση (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά) με 

αριθμό πρωτοκόλλου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και 

Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70, 17671 Καλλιθέα, 

υπόψη κ. Α. Ζέρβα, τηλ. 2109549109) μέχρι και τη Δευτέρα 30/09/2019 (ώρες 

08.00–14.30) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση  

 Βιογραφικό σημείωμα  

 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ (αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

- πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α - εάν έχει εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής) καθώς και 

μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών (αναγνωρισμένα από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α - εάν έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της 

αλλοδαπής), εφόσον υπάρχουν 

 Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας και προϋπηρεσίας  

 Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, να 

βοηθήσει στην επιλογή 

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω 

δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 

απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 

αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 

Η Πρόεδρος του Τμήματος  

(υπογραφή)*                          

Κουτρούμπα Κωνσταντίνα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα. 

ΑΔΑ: 6ΩΖΗ4691ΒΣ-Λ6Μ
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