
 

 

 

Βόλος, 16.06.2016 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 309/16.06.2016 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Πειραματική Μελέτη Βιομηχανικής 

Ντομάτας», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 

συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την χορήγηση μιας (1) προπτυχιακής υποτροφίας, 

διάρκειας έξι (6) μηνών: 

Κωδικός 
Θέσης 

Ειδικότητα Αντικείμενο 
Αριθμός 
Θέσεων 

Διάρκεια 

309 
Τεχνολόγος 

Γεωπόνος             
Μελέτη παρασιτικών ζιζανίων 1 6 μήνες 

 

 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα: 

1. Φοιτητής ΑΕΙ τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή ΤΕΙ Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων 
και Διατροφής 

2. Πτυχιακή εργασία με θέμα σχετικό με παρασιτικά ζιζάνια 
3. Πρακτική άσκηση (τουλάχιστον 6 μηνών) σε ερευνητικό ίδρυμα με σχετικό θέμα 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 
1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 

2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 
4. Συστατικές επιστολές 

3. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση 
γνώμης για την καταλληλότητά του  

 

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον 

στοιχεία για την αξιολόγησή τους. 

Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν με δήλωσή τους προς το 

Ινστιτούτο να δηλώσουν εάν έχουν συζυγικό ή συγγενικό δεσμό (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με οποιονδήποτε 

εργαζόμενο του ΕΚΕΤΑ, προσδιορίζοντας τη συζυγική ή συγγενική σχέση καθώς επίσης και το πρόσωπο με το 

οποίο συνδέονται με συζυγικό ή συγγενικό δεσμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των δικαιολογητικών στην 

παρακάτω διεύθυνση: 

 

ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ) 
Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά  

Τ.Κ. 38333, Βόλος 
 

Πληροφορίες : κα. Ολγα Χατζηδημου (Τηλ. 24210 96740 –  Fax: 24210 96750) 

 
Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση admin@ireteth.certh.gr. 

 



 

 

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η  04/07/2016.  

 

Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ 
 

 
Καθ. Ηλίας Χούστης 

 Διευθυντής  ΙΕΤΕΘ 

 


