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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας        
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    Αθήνα, 11/06/2018  
         Αρ. Πρωτ.: 1516 
Τμήμα Προσωπικού  
Ταχ.Δ/νση : 118 10 Θησείο Αθήνα  
Telefax No.: [210] 3490140  
Τηλέφωνα :   [210] 3490134-147  
Πληροφορίες : Κ. Μακρή    
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ερευνητών Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία στο 
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών  
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις:  

α. των άρθρων 18 και 29 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/τ. Α΄/2014) όπως έχουν αντικατασταθεί και 
ισχύουν με τα άρθρα 16 και 19 αντίστοιχα του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α΄/2016) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  
β. Του ΠΔ 62/86 «Οργανισμός του ΕΑΑ» (ΦΕΚ 21/τ. Α΄/1986), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
γ. της υπ. αρ. ΠΥΣ 33/27.12.2006 (περ. ι άρθρο 4), (ΦΕΚ 280/τα Α΄/28.12.2006), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  
η. του Ν. 4472/2017 κεφ. Δ΄  

2. Την αρ. 782/15.03.2018 απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου       
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών  

3. Την αρ. 1138/23.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών.  

4. Την αρ. 1498/08.06.2018 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για την πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.  
 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 
 
Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητών Γ΄ βαθμίδας, με τριετή θητεία στο Ινστιτούτο 
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών ως εξής: 
 
1. Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο 

«Παρατηρησιακή Αστροφυσική». 
2. Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο 

«Δορυφορική Τηλεπισκόπηση διατομεακών εφαρμογών, με έμφαση στη μελέτη φυσικών 
καταστροφών χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα μεγάλου όγκου (big data)». 
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Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις ερευνητών 
Γ΄ Βαθμίδας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και του ΠΔ 62/86 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, είναι τα εξής:  
 
Α) Διδακτορικό δίπλωμα.  
Β) Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και 

να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν 
τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή να τους 
επιβλέπουν. Επίσης, απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.  
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των 
κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με 
πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας που χορηγείται είτε κατά το Ν. 2413/96, 
άρθρο 10 παρ. 3 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄/1996), είτε από αρμόδια ελληνική εκπαιδευτική αρχή.  
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι και την 12 Ιουλίου 2018 ημέρα 
Πέμπτη, στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΑΑ Λόφος Νυμφών 
Θησείο τα παρακάτω:  
 

1. ΑΙΤΗΣΗ, η οποία θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των 
τυχόν πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης  

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι: α) δεν 
υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση, β) είναι 
υγιείς, με την επιφύλαξη των διατάξεων για άτομα με ειδικές ανάγκες, και επιπλέον για 
τους άρρενες υποψηφίους να αναφέρουν ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 

3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σε ένα (1) πρωτότυπο και το σχετικό αρχείο 
καταγεγραμμένο ψηφιακά σε πέντε (5) ηλεκτρονικά μέσα (CD ή DVD ή USB)  

4. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε ένα (1) πρωτότυπο και το σχετικό αρχείο 
καταγεγραμμένο ψηφιακά σε πέντε (5) ηλεκτρονικά μέσα (CD ή DVD ή USB)  

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ καταγεγραμμένες ψηφιακά σε πέντε (5) 
ηλεκτρονικά μέσα (CD ή DVD ή USB). 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο 
τηλέφωνο:  [210] 3490122 κα. Ουρ. Κουμεντάκου. 
 
 
 

Ο Διευθυντής ΕΑΑ & Πρόεδρος του Δ.Σ/ ΕΑΑ 
 

Καθηγητής Εμμανουήλ Πλειώνης 
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