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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ προκηρύσσει
την πλήρωση μίαβ θέσηβ Ειδικού
Επιστήμονα Βαθμίδοβ Γ
ειδικότηταβ ΠΕ Χημικού για Tis ανά
γκεε του Εργαστηρίου Τοξικολογικού

Λειτουργικού

Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων ms
Επιστημονικήε Διεύθυνσηβ Ελέγχου

Γεωργικών Φαρμάκων

Φυτ/κήε

του Ινστιτούτου

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού
αντικειμένου για m θέση Χηυικόε
ΕΛΕΓ
Αναλυτική χημεία με έμφαση στην
ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών
μεθόδων για τον ποσοτικό προσδιορισμό
οργανικών ρυπαντών και
βιοδραστικών μορίων σε ποικίλα
υποστρώματα χρησιμοποιώνταε
χρωματογραφικέδ texvikés
σε συνδυασμό με τη φασματομετρία
μάζαδ Επιθυμητή είναι η εμπειρία
σε θέματα διασφάλισηβ ποιότηταε

μοντέρνες

Α Οι υποψήφιοι/εβ για τη θέση πρέπει
να πληρούν τα ακόλουθα προσόντα

Να είναι κάτοχοι πτυχίου Χημικού
πανεπιστημίου Tns ημεδαηήε
ή αναγνωρισμένου ιδρύματοβ Tns
αλλοδαπήε
ίί Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον
τίτλου σπουδών ms ημεδα
πήε ή αναγνωρισμένου ιδρύματοε ms
αλλοδαπήε σε αντικείμενο συναφέε
με το γνωοτικό αντικείμενο ms θέσηε
Η Να είναι επιοτήμονεε που να έχουν
προσόντα Ειδικού Λειτουργικού
Γ Βαθμίδαβ όπωε ορίζο¬
ί

μεταπτυχιακού

χρόνο πρόσληψήε tous έχουν
Tis στρατιωτικέε tous
Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονεε
ή έχουν νομίμιι απαλλαγεί
Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονεε
ΕΛΕ είναι κάτοχοι διδακτορικού δι από αυτέε
πλώματοε ή μεταπτυχιακού τίτλου Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986
σπουδών τηε ημεδαηήε ή αλλοδαπήε όπου να δηλώνεται από tous/tis υπο
και έχουν εμπειρία στον σχεδιασμό ή ψήφιουε/εε ότι πληρούν τα απαιτούμενα
τυπικά προσόντα ms παρούσαε
εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών
Προκήρυξηε
προγραμμάτων και έργων

νται στο άρθρο 1 6 του Ν 4386/20 1 6

εκπληρώσει

υποχρεώσει

ίν Να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα
να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα
ή τμήματα έργων έρευναε και τεχνο
λογικήβ ανάπτυξηβ να κατανέμουν
τμήματα ή φάσειε έργου και ικανότητα
να καθοδηγούν ή να επιβλέπουν
ν Να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή
γνώση Tns αγγλικήε γλώσσαε όπωε
αυτή τεκμηριώνεται για tous φορείε
του Δημοσίου

Β Οι υηοψήφιοι/εε θα πρέπει επιπλέον
να πληρούν τα παρακάτω τυπικά

προσόντα
Να είναι έλληνεε ελλπνίδεβ πολίτεε
ή πολίτεε των κρατών μελών ms
Ενωσηε Για tous πολίτεε
των κρατών μελών ms Ευρωπάίκήε
Ενωσηβ απαιτείται η άριστη γνώση
ί

Ευρωπαϊκής

ms ελληνικήβ γλώσσαε

η οποία
αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε
του Κέντρου Ελληνικήε Γλώσσαε
είτε του Σχολείου Néas Ελληνικήβ
Γλώσσαε του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
θεσσαλονίκηε είτε του
Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του
Εθνικού και Καποδιοτριακού
Αθηνών είτε ισοδύναμου
του εξωτερικού
ϋ Να μην υπάρχει στο πρόσωπο
tous κώλυμα από ποινική καταδίκη
ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική
αντίληψη
Iii Οι άνδρεε υποψήφιοι να έχουν
εκπληρώσει Tis στρατιωτικέε tous
υποχρεώσει ή να έχουν απαλλαγεί
Πανεπιστημίου

από auTés

Επιστήμονα

Γ Οι ενδιαφερόμενοι/εβ καλούνται
να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ την αίτηση
υηοψηφιότηταε μέσα σε προθεσμία
30 ημερών από την ημερομηνία Tns
επομένηε ms τελευταίαε δημοσίευ
ons ms ηεριληψηε Tns προκήρυξηβ
στον ημερήσιο Τύπο
Μαζί με την αίτηση υηοψηφιότηταε
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα
δικαιολογητικά
Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα που θα περιέχει
στοιχεία σχετικά με Tis σπουδέε 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 τεκμηρίωσηε
λοιπών προσόντων

Αντίγραφα τίτλων σπουδών Tns
ημεδαπήε ή αλλοδαπήε Εφόσον
πρόκειται για τίτλους σπουδών από
ιδρύματα ms αλλοδαπήε οι υποψήφι
oi/Es υποχρεούνται να προσκομίσουν
πιστοποιητικό αναγνώρισηε από τον
ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ κατά την
υποβολή ms υηοψηφιότηταε ή εναλλακτικά
κατά τον διορισμό
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων ms
αστυνομικήβ ταυτότηταε Προκειμένου
για πολίτεε κρατών μελών τηε
Ευρωπαϊκήε Ενωσηε πιστοποιητικό
ms αρμόδιαε Αρχήε του κράτουε
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υπο
ψήφιοβ
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1 599/1 986
μόνο από άρρενεε ότι κατά τον

Πιστοποιητικό γέννησηε αντίγραφο
ποινικού μητρώου δικαστικήε χρή
ons και πιστοποιητικό σιρατολογικήε
κατάστασηε τύπου Α σε περίπτωση
άρρενοε υποψηφίου θα ζητηθούν
αυτεπαγγέλτωε για την/ον επιτυχού
σα/όντα κατά τον διορισμό
Η Γενική Διευθύντρια
Δρ Κ Μαχαίρα

