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   ΑΔΑ:  

 

 

       

 

 

Τμήμα: Διοικητικού          Κηφισιά, 19/11/2019 

Πληροφορίες: Εριφύλη Πασπάτη Αρ. Πρωτ. 9843 

 

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 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α’/2016)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 

Ταμείο και άλλες διατάξεις», με τον οποίο το ΜΦΙ εντάχθηκε στο άρθρο 13Α του Ν. 

4310/2014, 

8. Την απόφαση αρ. XΧΧ/6ης Συνεδριάσεως/20.9.2019 της Διοικητικής Επιτροπής του 

Ινστιτούτου για την πλήρωση μίας θέσης Ερευνητή βαθμίδος Γ΄, ειδικότητας ΠΕ 

Γεωπόνου, με ειδίκευση στα έντομα υγειονομικής σημασίας και αντιμετώπισής τους, 

για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Βιολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του 

Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής του Ινστιτούτου, 

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

θέση στον Οργανισμό του Ινστιτούτου, 

10. 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 ΠΕ Γεωπόνου, με ειδίκευση 

στα έντομα υγειονομικής σημασίας και αντιμετώπισής τους, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου 
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Βιολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & 

Φυτ/κής του Ινστιτούτου. 

 

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου για τη θέση: «Έντομα υγειονομικής σημασίας 

και αντιμετώπισή τους – βιοκτόνα»: 

Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την αναγνώριση δειγμάτων, τη βιο-οικολογία και 

σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης εντόμων υγειονομικής σημασίας με έμφαση στη χημική 

αντιμετώπιση και στην εμπειρία στην αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των Βιοκτόνων (τρόπος εφαρμογής, τρόπος δράσης, δόσεις, οργανισμοί 

στόχοι, ανθεκτικότητα κ.α.). Ιδιαίτερη βαρύτητα, από τα έντομα υγειονομικής σημασίας, 

δίνεται στην τεχνογνωσία σχετικά με την καταγραφή και παρακολούθηση της παρουσίας 

χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών και ανταγωνιστικών αλληλεπιδράσεων με άλλα είδη 

κουνουπιών, και τη βιολογική δράση εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών ουσιών για την 

αντιμετώπισή τους. 

 

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα προσόντα: 

α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Γ’ βαθμίδας, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 16 του Ν. 4386/2016: 

Για τη Γ` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και 

να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει 

τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης 

απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς 

αναγνωρισμένα. 

β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και 

συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

 

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπλέον τα πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα: 

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

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η 

οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του 

Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε του 

Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε 

ισοδύναμου του εξωτερικού. 

β) Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

γ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή 

απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.  

δ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί από αυτές. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, την αίτηση 

υποψηφιότητας, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, στο Τμήμα 
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Διοικητικού του Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Εριφύλης 

Πασπάτη), τηλ. 210-8180202. 

 Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. Βιογραφικό σημείωμα σε έξι αντίγραφα, το ένα σε ψηφιακή μορφή, (στην ελληνική 

και αγγλική γλώσσα), που θα περιέχει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές τους και τη 
δράση τους και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών και των 
ερευνητικών ενδιαφερόντων τους, καθώς και αντίτυπα των πρωτότυπων 
επιστημονικών δημοσιευμάτων τους και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης λοιπών 
προσόντων. 

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για 
τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά 
την υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό.  

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (Προκειμένου για 
πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο 
πρόσληψής τους έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
νομίμως απαλλαγεί από αυτές. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι 
πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης. 

6. Τρεις (3) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να υποβληθούν 
σφραγισμένες από τον υπογράφοντα ή να σταλούν απευθείας στο Τμήμα 
Διοικητικού του Ινστιτούτου. Δεκτές γίνονται επίσης και οι συστατικές επιστολές οι 
οποίες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με ψηφιακή – πιστοποιημένη υπογραφή έως την 
τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων.  

7. Πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και 
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’, (σε περίπτωση άρρενος 
υποψηφίου), θα ζητηθούν από την/ον επιτυχούσα/όντα κατά τον διορισμό. 

 

Παρακαλούμε η αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά από 1 έως 5 να 
αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της 
επόμενης της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. 
Η περίληψη της προκήρυξης για την πρόσληψη του ως άνω Ερευνητή θα δημοσιευθεί με απλή 
αγγελία για μία ημέρα στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα «ΤΑ ΝΕΑ» και 
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. 
 

         Η Διευθύντρια 
 

 

 

                     Δρ Κ. Μαχαίρα 
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