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Τμήμα: Διοικητικού          Κηφισιά, 14/10/2016 

Πληροφορίες: Αιμιλία Πανταζή Αρ. Πρωτ. 5720 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ιδρυτικό Νόμο 4160/1929 του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 198 Α΄), 

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155/Β΄/04.11.1998), 

3. Τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄/28.12.2006) «Αναστολή διορισμών και 

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/19.07.2004 (ΦΕΚ 134 Α΄), «Ρυθμίσεις 

για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα», 

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄) «Σύνδεση 

έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1 του 

άρθρου 26 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, 

επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων και 

άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του 

Ν. 2919/2001 εφαρμόζονται και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, 

6. Την απόφαση αρ. XVII/8ης Συνεδριάσεως/27.9.2016 της Διοικητικής Επιτροπής του 

Ινστιτούτου για την πλήρωση μίας θέσης Ερευνητή βαθμίδος Γ', ειδικότητας 

Γεωπόνου, προκειμένου να ενισχυθεί με ερευνητικό προσωπικό το Εργαστήριο 

Βιολογικής Καταπολέμησης, 

7. Το γεγονός ότι για την πρόσληψη του ως άνω Ερευνητή υπάρχει αντίστοιχη 

οργανική θέση στον Οργανισμό του Ινστιτούτου, 

8. Ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων του 

Ινστιτούτου, 

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

 

την πλήρωση μίας θέσης Ερευνητή βαθμίδος Γ', ειδικότητας Γεωπόνου, προκειμένου να 

ενισχυθεί με ερευνητικό προσωπικό το Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

1. Πτυχίο Γεωπονίας, της ημεδαπής ή ισότιμου Τμήματος της αλλοδαπής. 
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2. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Εντομολογίας με έμφαση στη 

βιο-οικολογία ωφελίμων εντόμων. 

3. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου 

κύρους. 

4. Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα (προγράμματα). 

5. Γνώσεις και ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μίας φάσης ή ενός τμήματος 

ερευνητικού έργου, που να αποδεικνύονται από επίσημα στοιχεία.  

6. Ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων.  

7. Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. 

8. Πιστοποιημένη γνώση της χρήσης Η/Υ. 

9. Δύο συστατικές επιστολές. 

 

Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη: 

1. Εμπειρία σε τεχνικές μελέτης χημικής οικολογίας εντόμων. 

2. Εμπειρία σε διεξαγωγή και ανάλυση οικολογικών πειραμάτων υπαίθρου. 

3. Εμπειρία στην εκτροφή και διατήρηση πληθυσμών ωφελίμων εντόμων. 

4. Γνώση εξειδικευμένων στατιστικών μεθόδων ανάλυσης πειραματικών δεδομένων 

συμπεριφοράς εντόμων. 

5. Εμπειρία στη χρήση ηλεκτροαντενογραφίας (Electroantennography, EAG). 

6. Εμπειρία στη χρήση Αέριας Χρωματογραφίας (GC) και Αέριας Χρωματογραφίας 

Φασματομετρίας Μάζας (GC-MS). 

 

2. Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή 

δικαστική αντίληψη. 

γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

δ. Να είναι υγιείς. 

 

3. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών (πτυχίο, διδακτορικό) και εφόσον 

αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον επίσημο 

κρατικό Ελληνικό φορέα [ΔΙΚΑΤΣΑ ή Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)]. 

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης λοιπών προσόντων. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψήφιους ότι 

πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 της παρούσας προκήρυξης. 

5. Βιογραφικό σημείωμα σε 4 αντίγραφα (το ένα σε ψηφιακή μορφή). 
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 Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Προσλήψεως 

Ερευνητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του 

Ινστιτούτου. 

 Αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στο Τμήμα 

Διοικητικού του Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Αιμιλίας 

Πανταζή), τηλ. 210-8180255.  

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να 

υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της επόμενης 

της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. 
 

 

 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες της Αθήνας «ΤΑ ΝΕΑ» και «Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.  
 

 

 

        Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
 

 

 

                   Δρ Π. Μυλωνάς 


