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Τμήμα: Διοικητικού          Κηφισιά, 1/10/2014 

Πληροφορίες: Αιμιλία Πανταζή Αρ. Πρωτ. 5619 

 

 

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 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄) «Σύνδεση 

έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1 του 

άρθρου 26 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση 

ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων και άλλες 

διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 

2919/2001 εφαρμόζονται και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, 

5. Τη με Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/431/17867/07.8.2014 (ΦΕΚ 2204Β΄/12.8.2014) απόφαση 

του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα 

«Κατανομή τακτικού προσωπικού στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 

(Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτους 

2014», 

6. Την απόφαση αρ. XV/8ης Συνεδριάσεως/24.9.2014 με την έγκριση προκήρυξης για έναν 

Ειδικό Τεχνικό Επιστήμονα, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου για κάλυψη των αναγκών του 

Εργαστηρίου Ιολογίας του Τμήματος Φυτοπαθολογίας και συγκρότηση της Επιτροπής 

Πρόσληψης του, 

7. Το γεγονός ότι για την πρόσληψη του ως άνω ατόμου υπάρχει αντίστοιχη οργανική 

θέση στον Οργανισμό του Ινστιτούτου, 

8. 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 (1) θέσης ΠΕ, ειδικότητας Γεωπόνου (επιστημονικό προσωπικό), με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου να ενισχυθεί το 

Εργαστήριο Ιολογίας του Τμήματος Φυτοπαθολογίας του Ινστιτούτου, με τα ακόλουθα 

προσόντα: 
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1. Απαιτούμενα Προσόντα 

1. Πτυχίο Γεωπόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τμήματος ή Κατεύθυνσης Φυτικής 

Παραγωγής ή ισότιμου Τμήματος της αλλοδαπής 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυτοπαθολογία 

3. Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον δύο ετών, σε θέματα σχετικά με την 

ανίχνευση, τον χαρακτηρισμό και την αντιμετώπιση παθογόνων μικροοργανισμών 

των φυτών με έμφαση στους ιούς 

4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον δύο ετών, σε ερευνητικά 

προγράμματα 

5. Εμπειρία, τουλάχιστον δύο ετών, στο χειρισμό και μελέτη μικροοργανισμών και ιών 

καραντίνας 

6. Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μοριακών τεχνολογιών με 

έμφαση στην ανίχνευση φυτοπαθολογών μικροοργανισμών και ιών [ενός και 

πολλαπλών στόχων αντίστροφη μεταγραφή – ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση της 

πολυμεράσης (RT-qPCR) με τεχνολογία ιχνηλατών TaqMan, κλωνοποίηση, ανάλυση 

αλληλουχιών κλπ] 

7. Εμπειρία στην ιστοκαλλιέργεια και γενικότερα σε τεχνικές που πραγματοποιούνται 

υπό ασηπτικές συνθήκες 

8. Εμπειρία σε εγκατάσταση και παρακολούθηση πειραμάτων αγρού και θερμοκηπίου 

9. Επαγγελματική εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη επιστημονικών 

προγραμμάτων με έμφαση στη σύνταξη συγκεντρωτικών αναφορών 

10. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

11. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ 

12. Δύο συστατικές επιστολές 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ 

1. Δημοσιεύσεις ερευνητικών φυτοπαθολογικών εργασιών σε διεθνούς κύρους 

επιστημονικά περιοδικά  

2. Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια  

3. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4. Άλλα σχετικά προσόντα 

 

 

2. Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών 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. 
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3. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών (πτυχίο, διδακτορικό) 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 2 της παρούσας προκήρυξης. 

5. Βιογραφικό σημείωμα σε 4 αντίγραφα (το ένα σε ψηφιακή μορφή). 

 

 Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Προσλήψεως 

Επιστημονικού Προσωπικού, 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 Αιμιλίας 

Πανταζή), τηλ. 210-8180255.  

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να 

υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της επόμενης 

της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. 
 

 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες της Αθήνας «ΤΑ ΝΕΑ» και «Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.  
 

 

 

        Η Διευθύντρια 
 

 

 

        Δρ Κ. Μαχαίρα 


