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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 Σφμφωνα με τθν απόφαςθ αρ. ΧΙ/2θσ Συνεδριάςεωσ/13.2.2014 τθσ Διοικθτικισ 

Επιτροπισ του Ινςτιτοφτου, ανακοινϊνεται θ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν 

πρόςλθψθ ενόσ ΠΕ Γεωπόνου, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, 

για χρονικό διάςτθμα ζξι μθνϊν από ανάλθψθ υπθρεςίασ, με δυνατότθτα παράταςθσ, με 

ζδρα τθ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ Δράμασ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν 

του Εργαςτθρίου Μυκθτολογίασ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Προςδιοριςμόσ των 

ανκεκτικϊν ποικιλιϊν πατάτασ ςτον επιβλαβι οργανιςμό Synchytrium endobioticum Schilb 

για το ζτοσ 2013, με δυνατότθτα προαίρεςθσ για τα ζτθ 2014 και 2015» και τα ακόλουκα 

προςόντα: 

 

Α. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Πτυχίο Γεωπονίασ κατεφκυνςθσ Φυτικισ Παραγωγισ Πανεπιςτθμιακοφ Τμιματοσ 

τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ. 

2. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 

3. Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χριςθσ Η/Υ. 

4. Εμπειρία ςτθν εφαρμογι καλλιεργθτικϊν τεχνικϊν και μεκόδων φυτοπροςταςίασ ςε 

υπαίκριεσ ι κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ των Ορκϊν 

Γεωργικϊν Πρακτικϊν. 

5. Κατοχι εραςιτεχνικοφ διπλϊματοσ οδιγθςθσ και ΙΧ αυτοκινιτου. 

 

Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε γνωςτικά αντικείμενα τθσ επιςτιμθσ τθσ φυτικισ 

παραγωγισ και φυτοπροςταςίασ, δθμοςιεφςεισ και ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά 

προγράμματα, ςυνζδρια κ.α. κα λθφκοφν υπόψθ. 

 

Στθν περίπτωςθ που δεν κακίςταται δυνατι θ πλιρωςθ τθσ κζςθσ με πολφ καλι γνϊςθ 

τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, επιτρζπεται θ κάλυψι τθσ με υποψθφίουσ που διακζτουν καλι 

γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

 

Οι υποψιφιοι μαηί με τα παραςτατικά τεκμθρίωςθσ των προςόντων κα πρζπει να 

κατακζςουν και δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ. 
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Β. Εκτόσ από τα παραπάνω προςόντα οι υποψιφιοι πρζπει: 

α. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ. 

β. Να μθν υπάρχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία ι απαγόρευςθ ι δικαςτικι 

αντίλθψθ. 

γ. Οι άνδρεσ να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ. 

δ. Να είναι υγιείσ. 

 

Γ. Μαηί με τθν αίτθςθ οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλλουν τα εξισ δικαιολογθτικά 

πρωτότυπα ι επικυρωμζνα: 

1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ 

2. Τίτλουσ ςπουδϊν (πτυχίο, διδακτορικό, μεταπτυχιακό) και εφόςον αποκτικθκαν 

ςτθν αλλοδαπι κα πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από τον επίςθμο κρατικό 

Ελλθνικό φορζα *ΔΙΚΑΤΣΑ ι Διαπανεπιςτθμιακό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)+. 

3. Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ λοιπϊν προςόντων. 

4. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 που να δθλϊνεται από τουσ υποψιφιουσ ότι 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου Β τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

5. Βιογραφικό Σθμείωμα ςε 4 αντίτυπα. 

 
 

 Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει από τριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 

Υποψθφίων. 

 Αιτιςεισ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτο Τμιμα 

Διοικθτικοφ του Ινςτιτοφτου, οδόσ Στ. Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά (υπόψθ κασ Αιμιλίασ 

Πανταηι), τθλ. 210-8180255.  

 Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι που πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ να 

υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ μζχρι και τθ Δευτζρα 17 Μαρτίου 2014. 

 

Η Διευκφντρια 

 

 

Δρ Κ. Μαχαίρα 
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