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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

 

 Σχκθσλα κε ηελ απφθαζε αξ. ΙIΙ/2
εο

 Σπλεδξηάζεσο/22.2.2012 ηεο Γηνηθεηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, αλαθνηλψλεηαη ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

πξφζιεςε ελφο ΠΔ Γεσπφλνπ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

δηάξθεηαο 12 κελψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο 

πγηνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ κε ζχγρξνλεο βηνινγηθέο θαη 

βηνηερλνινγηθέο κεζφδνπο» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε ΓΓΔΤ. 

 

 

Α. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 Πηπρίν Γεσπφλνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Τκήκαηνο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ηεο 

αιινδαπήο. 

 Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Φπηνπαζνινγία. 

 Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εξγαζηεξηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ ζε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλίρλεπζε θαη γεληθφηεξα ηε κειέηε θπηνπαζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ ή ηψλ. 

 Απνδεδεηγκέλε πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

 Πηζηνπνηεκέλε γλψζε Η/Υ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ). 

Η εξγαζηεξηαθή εκπεηξία εηδηθά ζε ζέκαηα δηάγλσζεο ηψλ κε ζχγρξνλεο κνξηαθέο 

κεζφδνπο, ε εκπεηξία δηεθπεξαίσζεο πξνγξακκάησλ, δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαη άιια ζρεηηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ζα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε. 
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Β. Δθηόο από ηα παξαπάλω πξνζόληα νη ππνψήθηνη πξέπεη: 

α. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο. 

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

αληίιεςε. 

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

απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. 

δ. Να είλαη πγηείο. 

 

Γ. Μαδί κε ηελ αίηεζε νη ππνψήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά 

πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο 

2. Τίηινπο ζπνπδψλ (πηπρίν, δηδαθηνξηθφ, κεηαπηπρηαθφ) θαη εθφζνλ απνθηήζεθαλ ζηελ 

αιινδαπή ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ηνλ επίζεκν θξαηηθφ Διιεληθφ 

θνξέα [ΓΙΚΑΤΣΑ ή Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ 

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

3. Γηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ινηπψλ πξνζφλησλ. 

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

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ Β ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

5. Βηνγξαθηθφ Σεκείσκα ζε 4 αληίηππα. 

 

 

 Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

Υπνςεθίσλ. 

 Αηηήζεηο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηε Γξακκαηεία 

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

ηει. 210-8180255.  

 Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο λα ππνβάινπλ 

ζρεηηθή αίηεζε κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 23 Μαξηίνπ 2012. 

 

 

Η Γηεπζχληξηα 

 

 

Γξ Κ. Μαραίξα 
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