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ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  METAΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου ανακοινώνει ότι προσκαλεί υποψηφιότητες για τη κάλυψη μιας (1) θέσης για την 
εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, με θέμα την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των 
Αγριοκούνελων της Λήμνου».
 
Η προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα θα εστιάσει με διεπιστημονικό τρόπο στη 
διεπιφάνεια των γνωστικών αντικειμένων της ευφυούς γεωργίας, της αγροδιατροφής, της 
βιογεωγραφίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, αξιοποιώντας προηγμένες ποσοτικές και 
τεχνολογικές αιχμές.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας κάτοχοι 
Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι.  της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ 
ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της 
προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας στη 
Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος, στη 
διεύθυνση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, ΤΚ. 81400, Μύρινα Λήμνου (τηλ. επικοινωνίας 22540 
83016, e-mail: secr-nutr@aegean.gr), έως και την 28η Δεκεμβρίου 2020 (σφραγίδα 
ταχυδρομείου) με τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία αναφέρεται ο/η καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό 

την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη 
μεταδιδακτορική έρευνα.

2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Τ. της ημεδαπής ή ομοταγών 
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αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει).
4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
5. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
6. Γνώση μίας ξένης γλώσσας.
7. Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί.
8. Συστατική επιστολή από καθηγητή /τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή 

αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή εξωτερικού, κάτοχου Δ.Δ.
9. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για 

τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγο έρευνα στο Τμήμα.
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη 
τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την 
επιστημονική και ερευνητική τους ταυτότητα. Για πληροφορίες οι υποψήφιοι δύνανται να 
επικοινωνήσουν με τον Επίκουρο Καθηγητή  Γεώργιο Βάσιο (e-mail: vasios@aegean.gr).

O Πρόεδρος του Τμήματος
Αν. Καθηγητής

Κωνσταντίνος Γκατζιώνης
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