
 

 

 

 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021 

 

Ανακοίνωση επιλογής καθηγητών για τα τμήματα ΙΜΑΤ 

Επιλογή καθηγητών με μητρική γλώσσα την ελληνική με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 με σκοπό την 

οργάνωση των Τμημάτων ΙΜΑΤ (τμήματα προετοιμασίας για το τεστ 

εισαγωγής στις αγγλόφωνες Σχολές Ιατρικής της Ιταλίας) που θα 

διεξάγονται μέσω διαδικτύου (εξ αποστάσεως) στην αγγλική γλώσσα, τα 

οποία προωθεί το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο σύμφωνα με τη 

διαδικασία που ορίζεται από τα άρθ. 13 (παρ. 5) του τίτλου 1 του 

Κανονισμού των Ιταλικών Μορφωτικών  Ινστιτούτων, Ν. Δ. Αρ. 392 της 

27ης  Απριλίου 1995 και αρθ. 1 (παρ. 5, σημείο ε) Ν. Δ. αριθ. 211 της 3ης 

Δεκεμβρίου 2015 

Αυτό το Ινστιτούτο επιλέγει: 

1 καθηγητή Μαθηματικών και Φυσικής 

1 καθηγητή Βιολογίας 

1 καθηγητή Χημείας 

 

με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τα εξ αποστάσεως Τμήματα ΙΜΑΤ για 

το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022, σύμφωνα με την ακόλουθη  διαδικασία: 

Αρθ. 1 Απαιτούμενα προσόντα και υποβολή της αίτησης 

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας όσοι κατέχουν τα 

ακόλουθα προσόντα: 

Α. Τίτλοι σπουδών 

1. Πτυχίο Μαθηματικών ή Φυσικής 



2. Πτυχίο Βιολογίας 

3. Πτυχίο Χημείας 

Β. Πιστοποιήσεις αγγλικής γλωσσομάθειας 

 

Θα δοθεί προτεραιότητα στα βιογραφικά που να αποδεικνύουν 

ενδεχόμενη προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία των ως άνω 

μαθημάτων μέσα από πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Αρθ. 2 Τρόποι συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν με e-mail στη διεύθυνση 

segreteria.iicatene@esteri.it τα εξής: 

1. Βιογραφικό σημείωμα 

2. Συνοδευτική επιστολή  

3. Αντίγραφο του πτυχίου 

4. Πιστοποίηση αγγλικής γλωσσομάθειας 

5. Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου 

Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του αρθ. 1, θα 

κληθούν  για μία  συνέντευξη / συζήτηση στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα με σκοπό τη διακρίβωση των γλωσσικών και επαγγελματικών  

δεξιοτήτων.  

Αρθ. 3 Πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Σχετικά με τις πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων, επισημαίνεται το εξής: 

Ο υποψήφιος αναγνωρίζει, συμφωνεί και αποδέχεται, ρητά και χωρίς 

επιφύλαξη, το δικαίωμα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών 

να διατηρήσει τα αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα για 5 χρόνια 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αρ. 2016/679 αρθ. 13, όπως έχει 

τροποποιηθεί, και συγκεκριμένα, να διατηρήσει τα στοιχεία που 

αφορούν  ηλικία, φύλο, χώρα προέλευσης του υποψηφίου, τα οποία 

αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας 

διαδικασίας και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ιταλικού 

Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα, σε 

οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει τη πρόσβαση στο προσωπικό αρχείο 

που διατηρείται στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών, καθώς και  το δικαίωμα 
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να υποβάλλει παράπονα στις αρχές ελέγχου εφόσον θεωρεί ότι η 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αντίκειται στην  ισχύουσα 

νομοθεσία.  

 

 


