
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΠΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών  Επιστημών του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην υπ’ αριθμ. 20/1-10-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας 

υπόψη:  

 Τις διατάξεις του άρθρου 30, 38, 40, και 42 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).  

 Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 4610/2019 (Α’ 70), σύμφωνα με τις οποίες 

ιδρύθηκε το τμήμα Γεωπονίας.  

 Τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 

Γεωτεχνικών  Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ, 3478/τ.Β΄/21-

8-2020), ο οποίος συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017 

(Α’ 114).  

αποφάσισε να προκηρύξει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο ως εξής: 

  

Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής  

Εδαφολογία : μία (1) θέση  

Οικοφυσιολογία: μία (1) θέση  

Γεωργική Μηχανολογία: μία (1) θέση 

Φυτοκοινωνιολογία – Σύγχρονες Εφαρμογές της Οικολογίας: μία (1) θέση  

 

Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής  

Διατροφή Ζώων: μία (1) θέση 

Αποδοτικότητα συστημάτων ακριβείας στη Χοιροτροφία: δύο (2) θέσεις 



Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων: μία (1) θέση 

Αναπαραγωγή Παραγωγικών Ζώων: μία (1) θέση  

Γενετική και βελτίωση παραγωγικών ζώων με τη χρήση ολικής γενωμικής συσχέτισης και 

διερεύνηση αλληλεπίδρασης γονότυπου – περιβάλλοντος σε εκτρεφόμενα είδη ιχθύων : μία (1) 

θέση  

 

Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  

Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων / Πειραματική προσέγγιση: μία (1) θέση  

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Γεωργία: μία (1) θέση 

 

Οι  ενδιαφερόμενοι /ες  των παραπάνω επιστημονικών πεδίων καλούνται να υποβάλλουν 

ατομικό φάκελο υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 12/10/2020 έως και την Παρασκευή 

6/11/2020 με τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση (επισυναπτόμενη) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας 

3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, όπου περιγράφεται αναλυτικά ο σκοπός, οι στόχοι 

της έρευνας του διδακτορικού, οι βασικές ερευνητικές υποθέσεις, τα ερευνητικά εργαλεία 

και η μεθοδολογία ή ο πειραματισμός της έρευνας, η βασική βιβλιογραφία, κλπ. 

4. Αντίγραφο πτυχίου ή άλλων τίτλων σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. Σε 

περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει λάβει στην αλλοδαπή τους ως άνω 

αναφερόμενους τίτλους σπουδών (παραγράφου 1 του άρθρου 18), πρέπει να 

συνυποβάλλει επικυρωμένα αντίγραφα της αναγνώρισης ισοτιμίας των τίτλων σπουδών 

του από την εκάστοτε ορισθείσα επίσημη αρχή. 

5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι δεν εκπονεί ταυτοχρόνως 

διδακτορική διατριβή σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

6. Τουλάχιστον δύο (2) εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές 

ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού που γνωρίζουν τον/την υποψήφιο/α. 

7. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής (επιπέδου B2). 

8. Κατάλογο δημοσιεύσεων και συμμετοχών σε ερευνητικά προγράμματα. 

9. Κάθε άλλο έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που τεκμηριώνει το μορφωτικό ή 

επαγγελματικό υπόβαθρο, τις δεξιότητες, ή την σχετική εμπειρία του/της υποψήφιου/ας. 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες.  



Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων αναφέρονται ρητά στο ΦΕΚ 3478/τ.Β΄/21-8-2020.  

Οι αιτήσεις αποστέλλονται υποχρεωτικά και με τους δύο (2)  τρόπους. 

Α) με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορική με σφραγίδα στη Γραμματεία του Τμήματος έως και 

6/11/2020 και  

Β) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekarageorg@ihu.gr  έως και  6/11/2020 

 

Η διεύθυνση της Γραμματείας είναι: 

Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας  

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου 

Σίνδος, 57400 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του 

Τμήματος (2310013865) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekarageorg@ihu.gr 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

   Αλεξάνδρα Παυλούδη 

     Αν. Καθηγήτρια 

 
 
 
 

 

 

 


