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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Σύμφωνα με την απόφαση αρ. ΧX/7ης Συνεδριάσεως/24.9.2018 της Διοικητικής 

Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας TΕ Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Interreg - Balkan med, 

«Towards farms with zero carbon- waste- and water footprint. Roadmap for sustainable 

management», για χρονικό διάστημα τεσσάρων και μισού μήνα από ανάληψη υπηρεσίας, 

για κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Μη Παρασιτικών Ασθενειών και με τα ακόλουθα 

προσόντα: 
 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο ΤΕ Γεωπόνου, της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής. 

 Εμπειρία αποκτηθείσα από επαγγελματική ή ερευνητική απασχόληση σε:  

i. αναλύσεις εδαφικών και υδατικών δειγμάτων καθώς επίσης και δειγμάτων 

αποβλήτων, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

ii. αξιολόγηση ποιότητας οργανικών υλικών (π.χ. γεωργικών αποβλήτων, κόμποστ) για 

χρήση στη γεωργία και των επιπτώσεων στην ποιότητα του εδάφους.  

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 Δύο συστατικές επιστολές. 

 

Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη: 

 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή εθνικά ερευνητικά έργα. 

 Δημοσιεύσεις/μελέτες/ανακοινώσεις σε συνέδρια σχετικά με τις επιπτώσεις 

οργανικών υλικών (π.χ. γεωργικών αποβλήτων, κόμποστ) στην ποιότητα του 

εδάφους και στην επαναχρησιμοποίηση γεωργικών αποβλήτων στη γεωργία. 
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Β. Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει: 

α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κρατών – Μελών 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. 

 

Γ. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας. 

2. Τίτλους σπουδών (πτυχίο, διδακτορικό, μεταπτυχιακό) 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 Β της παρούσας προκήρυξης. 

5. Βιογραφικό Σημείωμα σε 4 αντίτυπα. 

 

 Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης 

Υποψηφίων, 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 Εριφύλης 

Πασπάτη), τηλ. 210-8180202.  

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να 

υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018. 

 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
 
 
 

   Δρ Π. Μυλωνάς 
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