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Tμήμα: Διοικητικού      Κηφισιά, 8/12/2014 
Πληροφορίες: Αιμιλία Πανταζή 

Αρ. Πρωτ. 7566 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Σύμφωνα με την απόφαση αρ. ΧΧΧV/10ης Συνεδριάσεως/28.11.2014 της Διοικητικής 

Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πρόσληψη ενός ΠΕ Γεωπόνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

για το χρονικό διάστημα από 12.1.2015 έως 31.7.2015, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο 

«Αριστεία ΙΙ Trichoindo – Use of oviposition – induced plant volatiles by Trichogramma 

parasitoids». 

 Το Έργο υλοποιείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 

2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

 Το άτομο που θα επιλεγεί θα καλύψει ανάγκες του Εργαστηρίου Βιολογικής 

Καταπολέμησης και τα αντικείμενα της απασχόλησής του θα είναι η πραγματοποίηση 

παρατηρήσεων πεδίου για συλλογή εντόμων, διεξαγωγή βιοδοκιμών συμπεριφοράς 

εντόμων σε πτητικά ερεθίσματα στο εργαστήριο και διατήρηση εκτροφών εντόμων.  

 Η μισθοδοσία του ατόμου που θα επιλεγεί θα καθορισθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 

2/13917/0022/17.2.2012 «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών» και η συνολική αμοιβή (πληρωτέο ποσό) για 

περίπου επτά ανθρωπομήνες δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 11.200€, σύμφωνα με τον 

Οδηγό Εφαρμογής του Έργου. 

 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο Γεωπονίας, Π.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής.  
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2. Διδακτορικό Δίπλωμα ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής 

σε αντικείμενο σχετικό με την Εντομολογία και ειδικότερα με τη συμπεριφορά 

ωφελίμων εντόμων. 

3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε γεωργία και περιβάλλον. 

4. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, 

υπηρεσιών διαδικτύου).  

5. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

 

Δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά σχετικά με ωφέλιμα έντομα, αποδεδειγμένη 

προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα, εμπειρία στη διεξαγωγή βιοδοκιμών 

συμπεριφοράς, και στη διατήρηση εκτροφών ωφελίμων εντόμων (αρπακτικών και 

παρασιτοειδών) και των ξενιστών τους των υποψηφίων θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

 

Στην περίπτωση που πληρούνται όλα τα ανωτέρω προσόντα και δεν καθίσταται 

δυνατή η πλήρωση της θέσης με πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, επιτρέπεται η 

κάλυψή της με υποψηφίους που διαθέτουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 

Β. Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει: 

α. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική 

αντίληψη. 

β. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

γ. 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. 
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Δ. Διαδικασία επιλογής-αξιολόγησης. 

1. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης 

Υποψηφίων σε δυο φάσεις. Σε πρώτη φάση, οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα ή 

περισσότερα απαραίτητα προσόντα απορρίπτονται. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα 

απαραίτητα προσόντα, καλούνται σε συνέντευξη όπου αξιολογείται η 

καταλληλότητα του κάθε υποψηφίου. 

Σε δεύτερη φάση, με την ολοκλήρωσή των συνεντεύξεων, η επιτροπή θα 

βαθμολογήσει τις προτάσεις ως προς τα τυπικά και τα επιθυμητά προσόντα των 

υποψηφίων όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των 

βιογραφικών σημειωμάτων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

 

 

2. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ 

1 Απαραίτητα προσόντα 55% 

1α Πτυχίο Γεωπονίας <6,5 : 10 

6,5-8 : 15 

>8 : 20 

1β Μεταπτυχιακές σπουδές 

 

1)Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Γεωργία και 

Περιβάλλον 

 

2) Διδακτορικό δίπλωμα στην εντομολογία με 

ειδίκευση στη συμπεριφορά ωφελίμων εντόμων 

30 

 

1: 5 

 

 

2: 25 

1γ Γνώση Αγγλικών  5% 

Πολύ Καλή (Advanced 

certificate): 5 

Καλή (First certificate): 2,5 

2 Επιθυμητά προσόντα 35% 

2α Εμπειρία στη διεξαγωγή βιοδοκιμών συμπεριφοράς 5% 

2β Εμπειρία στη διατήρηση εκτροφών ωφελίμων 

εντόμων και των ξενιστών τους 

15% 

Αρπακτικά :5 

Παρασιτοειδή : 5 

Ξενιστές ωφελίμων :5 
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2γ Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα 15% 

5/έτος (Max 3 χρόνια) 

3 Συνέντευξη 10% 

3α Συνέντευξη 0-10 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση στο Τμήμα Διοικητικού 

του Ινστιτούτου εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, με σαφή ημερομηνία λήξης του δικαιώματος ένστασης και οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δείξουν εύλογο ενδιαφέρον παρακολουθώντας στην 

ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης αν έχουν αναρτηθεί τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης.  

Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής αίτησης τους και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 

5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999).  

 

 Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης 

Υποψηφίων. 

 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 

υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

Δρ Κ. Μαχαίρα 
 


