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Τμθμα: Διοικθτικοφ           Κηφιςιά, 4/4/2014 

Πληροφορίεσ: Αιμιλία Πανταηι Αρ.Πρωτ. 1867 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σον Ιδρυτικό Νόμο 4160/1929 του Ινςτιτοφτου (ΦΕΚ 198 Αϋ), 

2. Σισ διατάξεισ του Οργανιςμοφ του Ινςτιτοφτου (ΦΕΚ 1155/Βϋ/04.11.1998), 

3. Σισ διατάξεισ τθσ Π.Τ.. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Αϋ/28.12.2006) «Αναςτολι διοριςμϊν και 

προςλιψεων ςτο Δθμόςιο Σομζα», 

4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/19.07.2004 (ΦΕΚ 134 Αϋ), «Ρυκμίςεισ 

για τουσ εργαηόμενουσ με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου ςτο δθμόςιο τομζα», 

5. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Αϋ) «φνδεςθ 

ζρευνασ και τεχνολογίασ με τθν παραγωγι και άλλεσ διατάξεισ» και τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 26 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Αϋ) «Ρφκμιςθ κεμάτων αγροτικισ γθσ, 

επίλυςθ ηθτθμάτων αποκαταςτακζντων και αποκακιςτάμενων κτθνοτρόφων και 

άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με τισ οποίεσ οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του 

Ν. 2919/2001 εφαρμόηονται και ςτο Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο, 

6. Σθν απόφαςθ με αρ. XΙΙ/3θσ υνεδριάςεωσ/18.3.2014 τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του 

Ινςτιτοφτου για τθν πλιρωςθ μίασ (1) κζςθσ Ερευνθτι Χθμικοφ βακμίδοσ Βϋ, για τισ 

ανάγκεσ του Μπενακείου Φυτοπακολογικοφ Ινςτιτοφτου, 

7. Σο γεγονόσ ότι για τθν πρόςλθψθ του ωσ άνω Ερευνθτι υπάρχει αντίςτοιχθ 

οργανικι κζςθ ςτον Οργανιςμό του Ινςτιτοφτου, 

8. Ότι υπάρχει ςχετικι πίςτωςθ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό εξόδων του 

Ινςτιτοφτου, 

 

 

π ρ ο κ η ρ φ ς ς ο υ μ ε  

 

 

 

τθν πλιρωςθ μίασ κζςθσ Ερευνθτι Χθμικοφ βακμίδοσ Βϋ, προκειμζνου να ενιςχυκεί με 

ερευνθτικό προςωπικό το Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο. 
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1. Απαιτοφμενα Προςόντα 

Σα απαραίτθτα γενικά προςόντα, για Ερευνθτι ςτθ βακμίδα Βϋ, ςφμφωνα με τον 

Οργανιςμό του Ινςτιτοφτου, είναι τα ακόλουκα:  

 

1. Ικανότθτα να οργανϊνει και να διευκφνει ερευνθτικά προγράμματα, να ςυντονίηει 

και να κατευκφνει τθν ζρευνα ςτα επιμζρουσ ζργα του ερευνθτικοφ προγράμματοσ 

και να προωκεί πρωτότυπεσ ιδζεσ ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία. 

2. Αναγνωριςμζνθ ςυμβολι ςτθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ. 

3. Πρωτότυπεσ δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά διεκνϊσ αναγνωριςμζνου 

κφρουσ. 
 

Για τθ κζςθ αυτι απαιτείται: 
 

 Πτυχίο Χθμικοφ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ χολϊν τθσ 

αλλοδαπισ. 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ.  

 Διδακτορικό Σίτλο πουδϊν ςε κζματα ςυμπεριφοράσ ιχνοςτοιχείων και βαρζων 

μετάλλων ςτα ςυςτατικά του εδάφουσ. 

 Σουλάχιςτον 10ετι εργαςτθριακι εμπειρία και εργαςιακι εμπειρία ςε διεκνζσ 

περιβάλλον ι/και ςυνεργαςίεσ. 

 Ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςτουσ τομείσ διαχείριςθσ εδαφϊν, λιπαςμάτων και 

υδάτων, τφχθσ και ςυμπεριφοράσ κρεπτικϊν ςτοιχείων αλλά και βαρζων μετάλλων 

ςτο ζδαφοσ. 

 Εμπειρία ςε εργαςτθριακζσ αναλφςεισ εδαφικϊν – φυτικϊν δειγμάτων και υδάτων 

άρδευςθσ. 

 Εμπειρία ςτισ παρακάτω τεχνικζσ χθμικϊν αναλφςεων:  ατομικι απορρόφθςθ, ICP, 

IC, φαςματοφωτομετρία UV/VIS, HPLC, GC-MS, και ςτισ κλαςικζσ αναλυτικζσ τεχνικζσ 

υδάτων, εδαφϊν, ορυκτϊν, λιπαςμάτων, υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων για 

προςδιοριςμό ανόργανων και οργανικϊν ςυςτατικϊν. 

 Εργαςιακι εμπειρία ςε κζματα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ςε διαπιςτευμζνο κατά ISO 

17025 Εργαςτιριο αναλφςεων.  

 Ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςτθ βελτίωςθ και προςταςία τθσ ποιότθτασ των εδαφϊν.  

 υντονιςμό και επιςτθμονικι οργάνωςθ διεκνϊν ανταγωνιςτικϊν προγραμμάτων. 

 Δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά του αντικειμζνου. 

 Άριςτθ γνϊςθ τουλάχιςτον τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

 

Επιπροςκζτωσ κα λθφκοφν υπόψθ: 

 Εμπειρία και γενικότερθ γνϊςθ ςτθ διαχείριςθ αγροτικϊν αποβλιτων. 

 Γενικότερθ επιςτθμονικι δραςτθριότθτα. 

 Σο ςυνολικό I.F. και οι ετεροαναφορζσ. 
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 υγγραφικό ζργο (π.χ. βιβλία, ερευνθτικζσ προτάςεισ, παραδοτζα και εκκζςεισ 

προγραμμάτων). 

 Διδακτικι εμπειρία 

 

τθν περίπτωςθ που πλθροφνται όλα τα ανωτζρω προςόντα και δεν κακίςταται δυνατι 

θ πλιρωςθ τθσ κζςθσ με άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ, επιτρζπεται θ κάλυψι τθσ με 

υποψθφίουσ που διακζτουν πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 
 

2. Εκτόσ από τα παραπάνω προςόντα οι υποψθφιοι ια πρέπει: 

α. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ των κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

β. Να μθν υπάρχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία ι απαγόρευςθ ι 

δικαςτικι αντίλθψθ. 

γ. Οι άνδρεσ να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ. 

δ. Να είναι υγιείσ. 

 

3. Μαζί με την αίτηςη οι υποψθφιοι ια πρέπει να υποβάλλουν (επικυρωμένα): 

1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων ςπουδϊν (πτυχίο, διδακτορικό) και εφόςον 

αποκτικθκαν ςτθν αλλοδαπι κα πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από τον επίςθμο 

κρατικό Ελλθνικό φορζα *ΔΙΚΑΣΑ ι Διαπανεπιςτθμιακό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ 

Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π)+. 

3. Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ λοιπϊν προςόντων. 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 που να δθλϊνεται από τουσ υποψιφιουσ ότι 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 2 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

5. Βιογραφικό ςθμείωμα ςε 4 αντίγραφα (το ζνα ςε ψθφιακι μορφι). 

 

 Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει από τριμελι Επιτροπι Προςλιψεωσ 

Ερευνθτικοφ Προςωπικοφ. 

 Αιτιςεισ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτο Σμιμα 

Διοικθτικοφ του Ινςτιτοφτου, οδόσ τ. Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά (υπόψθ κασ Αιμιλίασ 

Πανταηι), τθλ. 210-8180255.  

 Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι που πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ να 

υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ μζςα ςε 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ επόμενθσ 

τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτον θμεριςιο τφπο. 

 

Περίλθψθ τθσ παροφςασ κα δθμοςιευκεί ςτισ εφθμερίδεσ τθσ Ακινασ «ΣΑ ΝΕΑ» και «Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ινςτιτοφτου.  
 

        Η Διευκφντρια 
 

 

        Δρ Κ. Μαχαίρα 

 


