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    Κηυισιά, 5.10.2012 

Σμήμα: Γηνηθεηηθνχ 

Πληρουορίες: Αηκηιία Παληαδή Αρ.Πρωτ. 5479 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σνλ Ιδξπηηθφ Νφκν 4160/1929 ηνπ Ιλζηηηνχηνπ (ΦΔΚ 198 Α'), 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ (ΦΔΚ 1155 Β'/1998), 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 εδάθην γ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234 

Α’/28.12.2009), 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2919/2001 (ΦΔΚ 128 Α’), 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3147/2003 (ΦΔΚ 135 Α’) ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2919/2001 (ΦΔΚ 128 Α’) 

εθαξκφδνληαη θαη ζην Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ιλζηηηνχην, 

6. Σελ απφθαζε κε αξ. ΥΙ/7
εο

 πλεδξηάζεσο/12.9.2012 ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ γηα ηελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο εξεπλεηή Γεσπφλνπ-Μπθεηνιφγνπ 

βαζκίδνο Β' ή ελαιιαθηηθά, ζε πεξίπησζε άγνλεο επηινγήο, βαζκίδνο Γ', πξνθεηκέλνπ 

λα εληζρπζεί κε εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ην Δξγαζηήξην Μπθεηνινγίαο, 

7. Σν γεγνλφο φηη γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ σο άλσ Δξεπλεηή ππάξρεη αληίζηνηρε νξγαληθή 

ζέζε ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, 

8. Όηη ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, 

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο σ μ ε  

 

ηελ πιήξσζε κίαο ζέζεο εξεπλεηή Γεσπφλνπ-Μπθεηνιφγνπ βαζκίδνο Β' ή ελαιιαθηηθά, ζε 

πεξίπησζε άγνλεο επηινγήο, βαζκίδνο Γ', πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί κε εξεπλεηηθφ 

πξνζσπηθφ ην Ιλζηηηνχην. 
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1. Απαιτούμενα Προσόντα 

Σα απαξαίηεηα γεληθά πξνζφληα, γηα εξεπλεηή ζηε βαζκίδα Β΄, ζχκθσλα κε ηνλ 

Οξγαληζκφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, είλαη ηα αθφινπζα:  

 Πηπρίν Γεσπφλνπ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο. 

 Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηε Μπθεηνινγία. 

 Άξηζηε γλψζε ηνπιάρηζηνλ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

 Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρξήζεο Η/Τ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ). 

 Ιθαλφηεηα λα νξγαλψλεη θαη λα δηεπζχλεη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, λα ζπληνλίδεη θαη 

λα θαηεπζχλεη ηελ έξεπλα ζηα επί κέξνπο έξγα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη λα 

πξνσζεί πξσηνπνξηαθέο ηδέεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία.  

 Πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ 

θχξνπο θαη λα έρεη αλαγλσξηζκέλε απφ άιινπο εξεπλεηέο ζπκβνιή ζηελ πξφνδν ηεο 

επηζηήκεο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα θαη γηα ηηο δχν βαζκίδεο Β΄ θαη Γ΄ ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:  

 Δκπεηξία γεσξγηθνχ πεηξακαηηζκνχ θαη εθαξκνζκέλε θπηνπξνζηαζία ζηνλ αγξφ 

(ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο αζζελεηψλ). 

 ηαηηζηηθά παθέηα. 

 Δκπεηξία εξγαζίαο ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ (πέξαλ ηεο εθπαίδεπζεο). 

 πκκεηνρή ζε αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε δηεζλή ζπκκεηνρή (π.ρ. 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ.Δ.). 

 πγγξαθηθφ έξγν (π.ρ. βηβιία, κνλνγξαθίεο, εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο, παξαδνηέα θαη 

εθζέζεηο πξνγξακκάησλ). 

 Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά δηεζλνχο θχξνπο κε I.F. 

Σν ζπλνιηθφ I.F θαη νη εηεξναλαθνξέο ζα ιεθζνχλ ππφςε.  

 

2. Δκτός από τα παραπάνω προσόντα οι σποψήυιοι πρέπει: 

α. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

β. Να κελ ππάξρεη θψιπκα απφ πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία ή απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή 

αληίιεςε. 

 



________________________________________________________________ 
Γ/νση: η. Γέιηα 8, 145 61 Κεθηζηά Αηηηθήο, Σηλ.: 210-8180255, Fax: 210-8077506, Δ-mail: e.pantazi@bpi.gr 

 

-3- 

 

γ. Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ 

απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. 

δ. Να είλαη πγηείο. 

3. Μαζί με την αίτηση οι σποψήυιοι θα πρέπει να σποβάλλοσν (επικσρωμένα): 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

2. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ (πηπρίν, δηδαθηνξηθφ) θαη εθφζνλ απνθηήζεθαλ 

ζηελ αιινδαπή ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ηνλ επίζεκν θξαηηθφ 

Διιεληθφ θνξέα [ΓΙΚΑΣΑ ή Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π)]. 

3. Γηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ινηπψλ πξνζφλησλ. 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πνπ λα δειψλεηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο φηη 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

5. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζε 4 αληίγξαθα (ην έλα ζε ςεθηαθή κνξθή). 

 

 Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Πξνζιήςεσο 

Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 

 Αηηήζεηο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ, νδφο . Γέιηα 8, 145 61 Κεθηζηά (ππφςε θαο Αηκηιίαο Παληαδή), ηει. 

210-8180255.  

 Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο λα ππνβάιινπλ 

ζρεηηθή αίηεζε κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επφκελεο ηεο ηειεπηαίαο 

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν. 

 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπζεί ζηηο εθεκεξίδεο ηεο Αζήλαο «ΣΑ ΝΔΑ» θαη 

«Η ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ» θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ.  

 


