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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ προκηρύσσει
για την πλήρωση μίαε θέσηβ Ερευνη
τή/τριαβ Βαθμίδοε Β ειδικότηταβ ΠΕ
Γεωπόνου για Tis ανάγκεε του Εργαστηρίου

Χημικού Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων ms Επιστημονικήβ Διεύ
θυνσηβ Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων

Φυτ/κήβ του Ινστιτούτου

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου

για τη θέση Γεωπόνοε
Ερευνητήβ/τρια Β
Αντικείμενο Γεωργικήε Φαρμακο
λογίαε και ιδιαιτέρωε oris αναλύσει
και τον προσδιορισμό γεωργικών
φαρμάκων
Ειδικότερα
Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά

προγράμματα με αντικείμενο
σχετικό με την αποτύπωση περιΒαλ
λοντικήβ pûnavons σε αγροτικά
οικοσυστήματα όσον αφορά στα
υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων
Εμπειρία στην ανάπτυξη αναλυτικών
μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων

γεωργικών φαρμάκων και
ξενοΒιοτικών ουσιών σε φυτικά και
ζωικά υποστρώματα και νερό
Εμπειρία στην αξιολόγηση γεωργικών
φαρμάκων στον τομέα του μεταβολισμού

σε φυτά και παραγωγικά ζώα
των υπολειμμάτων και ms ασφάλειαε
του καταναλωτή
Εμπειρία στην ανάλυση σκευασμάτων
γεωργικών φαρμάκων
Α Οι υποψήφιοι/εε για τη θέση πρέπει
να πληρούν τα ακόλουθα προσόντα
α Να είναι επιστήμονεε που να έχουν
προσόντα ερέυνητή/τριαε Β Βαθμί
öas όπωβ ορίζονται στο άρθρο 1 6
του Ν 4386/2016
Για τη βαθμίδα Β απαιτείται ο ερευ
vnms να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα

να οργανώνει και να διευθύνει
προγράμματα έρευναε και τεχνολο
γικήε ανάπτυξηδ να συντονίζει και
να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική

ανάπτυξη στα επί μέρουε
έργα του προγράμματοδ έρευναβ και
τεχνολογικήε ανάπτυξηε να αναζητεί

και να προσελκύει οικονομικούε
nâpous από εξωτερικέε πηγέβ για τη
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων

του Ινστιτούτου και να προωθεί
πρωτοποριακέβ ιδέεε στην επιστήμη
και την τεχνολογία Enions απαιτείται
να έχει κάνει πρωτότυπεβ δημοσιεύσει

σε επιστημονικά και τεχνικά
περιοδικά διεθνώε αναγνωρισμένου
KÙpous ή να έχει διεθνή διπλώματα
ευρεσιτεχνίαε και να έχει προσφέρει
στην πρόοδο ms επιστήμηβ και ms
τεχνολογίαε και των εφαρμογών tous

και η συμβολή του στην πρόοδο ms
επιστήμηε και Tns τεχνολογίαε να
έχει τύχει αναγνώρισηβ από άλλου8
ερευνητέε
β Να είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματοε με αποδεδειγμένο
ερευνητικό έργο και συνάφεια με
το γνωστικό αντικείμενο ms προκη
ρυσσόμενπε θέσηβ
Για τη βαθμίδα Β απαιτούνται και τα
προσόντα ms προηγούμενηδ Βαθμί
δαε Γ όπωε ορίζονται στο άρθρο 1 6
του Ν 4386/2016
Για τη βαθμίδα Γ απαιτείται ο ερευνη
ms να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα
να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή

τμήματα έργων έρευναε και τεχνολο
γικήε ανάπτυξηε να κατανέμει τμήματα

ή φάσειε του έργου σε àMous
ερευνητέβ και va tous καθοδηγεί ή
επιβλέπει Enions απαιτείται να έχει
κάνει πρωτότυπεε δημοσιεύσει σε
επιστημονικά περιοδικά διεθνώε αναγνωρισμένα

Β Οι υποψήφιοι/εβ θα πρέπει επιπλέον

τα πληρούν τα παρακάτω τυπικά
προσόντα
ί Να είναι Έλληνεε/Ελληνίδεβ πολί
τεβ ή πολίτεε των Κρατών Μελών
Tns Ευρωπάι'κήβ Ενωσηβ Για tous
πολίτεε των Κρατών Μελών ms Ευ

ρωπάι'κήεΈνωσηβ απαιτείται η άριστη
γνώση Tns Ελληνικήβ γλώσσαβ η
οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό
είτε του Κέντρου Ελληνικήδ Γλώσσαε
είτε του Σχολείου Néas Ελληνικήε
Γλώσσαβ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

θεσσαλονίκηβ είτε του
Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του
Εθνικού και Καηοδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών είτε ισοδύναμου
του εξωτερικού
Ii Να έχουν άριστη γνώση ms αγγλι
κήε γλώσσαε
iii Να μην υπάρχει στο πρόσωπο
tous κώλυμα από ποινική καταδίκη
ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική
αντίληψη
ίν Οι άνδρεε υποψήφιοι να έχουν
εκπληρώσει Tis στρατιωτικέβ tous
υποχρεώσεκ ή να έχουν απαλλαγεί
από auTés
Γ Οι ενδιαφερόμενοι/Es καλούνται

να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ την αίτηση
υηοψηφιότηταε μέσα σε προθεσμία
30 ημερών από την ημερομηνία ms
επόμενηδ Tns τελευταίαβ δημοσίευ
ons τηε περίληψηε Tns προκήρυξηβ
στον ημερήσιο τύπο
Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα

δικαιολογητικά
Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα που θα περιέχει
στοιχεία σχετικά με Tis σπουδέβ tous
και τη δράση tous και ευρεία ανάλυση

των επιστημονικών tous εργασιών
και των ερευνητικών ενδιαφερόντων
tous καθώε και αντίτυπα των πρωτότυπων

επιστημονικών δημοσιευμάτων
tous και δικαιολογητικά τεκμηρίωσηβ
λοιπών προσόντων

Αντίγραφα τίτλων σπουδών τηε
ημεδαπήε ή αλλοδαπήε Εφόσον
πρόκειται για τίτλουε σπουδών από
ιδρύματα ms αλλοδαπήε οι υποψήφι
θ(/εε υποχρεούνται να προσκομίσουν
πιστοποιητικό αναγνώρισηε από το
ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ κατά
την υποβολή Tns υποψηφιότηταε ή
εναλλακτικά κατά τον διορισμό
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων Tns

αοτυνομικήε ταυτότηταε Προκειμένου

για πολίτεε κρατών μελών τηε
ΕυρωηαϊκήεΈνωσηε πιστοποιητικό
τηε αρμόδιαε αρχήε του κράτουε
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο/η
υποψήφιοε/α
Υπεύθυνη δήλωση του ν 1 599/1 986
μόνο από άρρενεε ότι κατά τον

χρόνο πρόσληψήε tous έχουν εκπληρώσει

Tis στρατιωτικέε tous
υποχρεώσει ή θα έχουν νομίμωε
απαλλαγεί από αυτέε
Υπεύθυνη Δήλωση του ν 1 599/1 986
που να δηλώνεται από tous/tis υπο
ψηφίουε ότι πληρούν τα απαιτούμενα

τυπικά προσόντα Tns napoûoas
Προκήρυξηε
Πιστοποιητικό yéwnons αντίγραφο
ποινικού μητρώου ôiKaoriKns χρήσηβ
και πιστοποιητικό στρατολογικήε κα
τάστασηε τύπου Α σε περίπτωση
άρρενοε υποψηφίου θα ζητηθούν
αυτεπαγγέλτου για την/ον επιτυχού
σα/όντα κατά τον διορισμό

Η Γενική Διευθύντρια
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