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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ 

 

 

Σύμφωνα με την απόφαση αρ. ΧΙΙΙ/7ης Συνεδριάσεως/22.9.2017 της Διοικητικής 

Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

καταγραφή του ενδιαφέροντος Ερευνητών Γεωπόνων με ειδικότητα στη Φυτοπαθολογική 

Βακτηριολογία, βαθμίδος Γ΄ ή Δ΄ για τη στελέχωση του Εργαστηρίου Βακτηριολογίας του 

Ινστιτούτου.  

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο προγραμματίζει να προκηρύξει, με νέα 

απόφαση, μία οργανική θέση Ερευνητή - Γεωπόνου με ειδικότητα στη Φυτοπαθολογική 

Βακτηριολογία, βαθμίδος Γ΄ ή Δ΄ με τα ακόλουθα γενικά προσόντα, σύμφωνα με τον 

Οργανισμό του: 

Για τη βαθμίδα Δ: 

Διδακτορικό δίπλωμα με ειδικότητα σχετική με τα αντικείμενα έρευνας του Ινστιτούτου 

και τα απαραίτητα προσόντα που ορίζονται κατωτέρω. Γνώσεις και ικανότητα για υπεύθυνη 

εκτέλεση μίας φάσης ή εντός τμήματος ερευνητικού έργου, που να αποδεικνύονται από 

επίσημα στοιχεία. 

Για τη βαθμίδα Γ:  

Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να 

σχεδιάζει και να εκτελεί ερευνητικά έργα, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε 

άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει 

πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους. 
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Απαραίτητα Προσόντα για την εν λόγω θέση:  

 Πτυχίο Γεωπόνου, Πανεπιστημιακού Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ημεδαπής ή 

ισοτίμου Πανεπιστημιακού Τμήματος ΑΕΙ της αλλοδαπής, 

 Διδακτορικό δίπλωμα με ειδικότητα στη Φυτοπαθολογική Βακτηριολογία, 

 Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, 

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

υπηρεσιών διαδικτύου). 

 

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος 

αποβλέπει στην καταγραφή του ενδιαφέροντος για την ως άνω αναφερόμενη θέση. Η 

εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με την υποβολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλλουν ή 

να αποστείλουν συστημένα βιογραφικά σημειώματα στο Τμήμα Διοικητικού του 

Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Αιμιλίας Πανταζή), τηλ. 210-

8180255 έως και 30 Νοεμβρίου 2017.  

 

 

 

 

             Η Διευθύντρια 

 

 

             Δρ Κ. Μαχαίρα  

 

 


