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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Σύμφωνα με την απόφαση αρ. ΧΧΧΙΙ/7ης Συνεδριάσεως/8.7.2020 της Διοικητικής 

Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Χημικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του Τμήματος Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας, στο 

πλαίσιο του προγράμματος «In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM 

against new and emerging fruit flies (Off season FF-IPM)» και με τα ακόλουθα προσόντα: 

 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστημιακού Τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της 

αλλοδαπής.  

• Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών στη Χημεία.  

• Εμπειρία στη χρήση Αέριας Χρωματογραφίας (GC), Αέριας Χρωματογραφίας 

Φασματογραφίας Μάζας (GC-MS). 

• Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη συλλογή,́ ανίχνευση και ταυτοποίηση πτητικών 

συστατικών φυτών – ξενιστών εντόμων με GC/MS. 

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

υπηρεσιών διαδικτύου).  

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

• Δύο συστατικές επιστολές. 

 

Επιπλέον, εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε έγκυρα 

περιοδικά, συνέδρια και εμπειρία στην ανίχνευση και ταυτοποίηση πτητικών ενώσεων από 

φυτά, στην φυσιολογία εντόμων και ειδικότερα στην τεχνική της ηλεκτροαντενογραφίας και 

στη διεξαγωγή βιοδοκιμών συμπεριφοράς εντόμων, των υποψηφίων θα ληφθούν σοβαρά 

υπόψη. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω6ΓΩ46ΨΧΞ3-ΘΝ1



________________________________________________________________ 
Δ/νση: Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά Αττικής, Τηλ.: 210-8180202, Fax: 210-8077506, Ε-mail: e.paspati@bpi.gr 

 

Β. Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει: 

α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κρατών – Μελών 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. 
 

 

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. 

 

• Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης 

Υποψηφίων, 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 Εριφύλης 

Πασπάτη), τηλ. 210-8180202.  

• Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να 

υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020. 

 

 

           Η Διευθύντρια 
 
 

    Δρ Κ. Μαχαίρα 
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