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ΑΔΑ:  
     
      
 

 
 

Tμήμα: Διοικητικού      Κηφισιά, 22/4/2020   
Πληροφορίες: Εριφύλη Πασπάτη 

Αρ. Πρωτ. 1933 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Σύμφωνα με την απόφαση αρ. ΧΧ/4ης Συνεδριάσεως/30.3.2020 της Διοικητικής 

Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

απασχόληση ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο 

πλαίσιο του έργου Prima RIA Call – Topic 2: Improving the sustainability of Mediterranean 

agroecosystems με τίτλο: «Ανάπτυξη ενός αειφόρου μικτού συστήματος γεωργικής 

παραγωγής – μελισσοκομίας στη Μεσογειακή Λεκάνη», για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ 

μηνών, (Ιούνιος-Αύγουστος 2020, Μάρτιος –Σεπτέμβριος 2021, Μάρτιος – Οκτώβριος 2022), 

για την κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Βιολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και 

του Εργαστηρίου Ζιζανιολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Plant B (PRIMA RIA Call) - 

Ανάπτυξη ενός αειφόρου μικτού συστήματος γεωργικής παραγωγής – μελισσοκομίας» και 

με τα ακόλουθα προσόντα: 
 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο Γεωπόνου Π.Ε., Τμήματος/Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής ή 

Φυτοπροστασίας της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής. 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της 

αλλοδαπής σε αντικείμενο σχετικό με τη Φυτοπροστασία. 

3. Διδακτορικό Δίπλωμα στη Συστηματική ταξινόμηση ωφέλιμων αρθροπόδων με 

έμφαση στα αρπακτικά ακάρεα. 

4. Εμπειρία σε θέματα βοτανικού προσδιορισμού φυτών, παρακολούθησης 

πληθυσμών εντόμων και άλλων αρθροπόδων γεωργικής σημασίας και 

αλληλεπίδρασης αυτών με αυτοφυή φυτά, καθώς και εργασιακή εμπειρία 

συμμετοχής σε προγράμματα με συναφή αντικείμενα. 

5. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ. 

6. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

7. Δύο συστατικές επιστολές. 

 

 Επιπλέον εμπειρία των υποψηφίων σε θέματα που άπτονται ή είναι συναφή με το 

αντικείμενο του Έργου, δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και ανακοινώσεις σε 

Επιστημονικά Συνέδρια σε συναφή αντικείμενα, γνώση και άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. 
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Στην περίπτωση που πληρούνται όλα τα ανωτέρω προσόντα και δεν καθίσταται δυνατή 

η πλήρωση της θέσης με άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, να επιτρέπεται η κάλυψή της με 

υποψηφίους που διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 

 

Το αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο αφορά σε: 

 Ο συμβαλλόμενος ανάδοχος θα απασχοληθεί με την επιστημονική/τεχνική υποστήριξη 

του Έργου «PLANT-B» και συγκεκριμένα με τη διενέργεια πειραματισμού στο Εργαστήριο, το 

θερμοκήπιο και τον αγρό (σχεδιασμός, μετρήσεις, δειγματοληψίες, ανάλυση δεδομένων, 

σύνταξη Αναφοράς με τα αποτελέσματα), με σκοπό την ανάπτυξη των εργαλείων IPM που 

προβλέπονται από το Έργο για τη διαχείριση των προβλημάτων φυτοπροστασίας της 

καλλιέργειας των εσπεριδοειδών και την μετέπειτα εφαρμογή τους στους πειραματικούς 

αγρούς σε επίπεδο περιπτωσιολογικών μελετών στην Αργολίδα (περιοχή μελέτης Έργου).  

 Ειδικότερα ο ανάδοχος θα συμμετέχει στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης 

της φυτοκάλυψης εντός του αγρού και στα περιθώρια σε συνάρτηση με την επίδραση στον 

έλεγχο των ζιζανίων, στη βιοποικιλότητα της αυτοφυούς χλωρίδας και της ωφέλιμης 

αρθροποδοπανίδας με έμφαση στα αρπακτικά ακάρεα.  

 Επίσης, ο συμβαλλόμενος ανάδοχος θα συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του Έργου, η 

οποία θα ασχοληθεί με τη σύνταξη των Αναφορών Προόδου που προβλέπει το Τεχνικό Δελτίο 

του Έργου, τη διοργάνωση των προβλεπόμενων συναντήσεων του Ινστιτούτου με τους 

εταίρους, κ.ά. σχετικές ενέργειες. 
 

Η συνολική δαπάνη για την αμοιβή του συμβασιούχου έργου, που θα ανέλθει στο ποσό 

των 23.600€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου Prima RIA Call 

– Topic 2: Improving the sustainability of Mediterranean agroecosystems με τίτλο: «Ανάπτυξη 

ενός αειφόρου μικτού συστήματος γεωργικής παραγωγής – μελισσοκομίας στη Μεσογειακή 

Λεκάνη». 
 

 

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. 
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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 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020. 
 

 

 

           Η Διευθύντρια 
 
 

    Δρ Κ. Μαχαίρα 
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