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Αρ. Πρωτ. 355 
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Σύμφωνα με την απόφαση αρ. LVII/12ης Συνεδριάσεως/28.12.2020 της Διοικητικής 

Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πρόσληψη ενός ατόμου, κατηγορίας ΤΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, με 

δυνατότητα παράτασης, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Βακτηριολογίας, στο πλαίσιο του 

προγράμματος με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων για την 

ανίχνευση παρουσίας επιβλαβών οργανισμών σε πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων 

δένδρων για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών 

Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και 

με τα ακόλουθα προσόντα: 

 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, της ημεδαπής ή ισότιμου Τμήματος 

της αλλοδαπής. 

2. Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία άνω του ενός έτους, σε τεχνικές που 

εφαρμόζονται σε μικροβιολογικά εργαστήρια, κατά προτεραιότητα 

φυτοπαθολογικής βακτηριολογίας, και σε ό,τι αφορά κυρίως: παρασκευή 

ρυθμιστικών διαλυμάτων και θρεπτικών υποστρωμάτων μικροβιολογικών 

καλλιεργειών, αποστείρωση εργαλείων, σκευών και θρεπτικών υποστρωμάτων με 

αυτόκαυστο, αποστείρωση διαλυμάτων με ηθμό, επεξεργασία φυτικών δειγμάτων 

υπό ασηπτικές συνθήκες για παραλαβή φυτοπαθογόνων βακτηρίων από αυτά (λήψη 

ιστών, ομογενοποίηση ιστών, φυγοκέντρηση εκχυλισμάτων), καλλιέργεια βακτηρίων 

με γραμμωτή διασπορά ή επιφανειακή εξάπλωση σε θρεπτικό υλικό, εκτέλεση 

διαδοχικών αραιώσεων βακτηριακών αιωρημάτων, εκτέλεση βασικών βιοχημικών 

δοκιμών σε βακτηριακές καλλιέργειες (π.χ. έλεγχος παραγωγής: οξειδάσης, 

φθορίζουσας χρωστικής, πηκτινολυτικών ενζύμων) και ανάπτυξη πειραματόφυτων 

στο θερμοκήπιο.  

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

4. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.  

5. Δύο συστατικές επιστολές. 
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Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:  

1. Εργαστηριακή εμπειρία σε: χειρισμό φυτοπαθογόνων βακτηρίων καραντίνας, χρήση 

μικροσκοπίου αντίθεσης φάσεων για παρατήρηση βακτηριακών κυττάρων 

εξερχομένων από φυτικούς ιστούς, απομόνωση φυτοπαθογόνων βακτηρίων σε 

θρεπτικά υλικά από προσβεβλημένους φυτικούς ιστούς, εφαρμογή δοκιμών 

ανοσοφθορισμού και γενικότερα ανίχνευσης και ταυτοποίησης φυτοπαθογόνων 

βακτηρίων και φυτοπλασμάτων.  

2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αντικείμενο σχετικό με τη Φυτοπαθολογική 

Βακτηριολογία.  

 

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, στη Διεύθυνση 

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 

υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021. 

 

                Η Γενική Διευθύντρια 
 
 
 

    Δρ Κ. Μαχαίρα 

ΑΔΑ: Ψ6Δ846ΨΧΞ3-Α38


		2021-01-22T14:56:32+0200
	Athens




