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 Αριθ. πρωτ.: 594 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ),  

 

στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΤΕΑΣ – Προηγμένες Διαστημικές Εφαρμογές για την Εξερεύνηση 

του Σύμπαντος, του Διαστήματος και της Γης» που υλοποιείται σύμφωνα με τη Δράση 

«Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 

«Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες 

μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς 

Πόρους,  

 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

τους για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής: 

 

 

Περιγραφή θέσης 

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, Τεχνικού/Προγραμματιστή Η/Υ, με σκοπό την ανάπτυξη 

λογισμικού για επιστημονικά όργανα για το τηλεσκόπιο "Αρίσταρχος".   

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. . 

Σημειώνεται ότι η έδρα της εργασίας θα είναι στην Αθήνα, αλλά σημαντικό τμήμα του χρόνου θα 

δαπανηθεί στις εγκαταστάσεις του Τηλεσκοπίου ‘Αρίσταρχος’ κοντά στα Καλάβρυτα Αχαΐας.  

 

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 12 μηνών και ο καθαρός μηνιαίος μισθός ~€1500. 



 

 

           

                                                                                                                                                       

 

 

 

Απαιτούμενα προσόντα (και συντελεστές βαρύτητας) 

 Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού για επιστημονικά όργανα και μετρητικό 

εξοπλισμό (30%) 

 Εμπειρία σε προγραμματισμό (40%) 

 Εμπειρία σε συστήματα VxWorks, Linux, Windows (20%) 

 Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (10%) 

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και 

στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησής τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του 

ΕΑΑ, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη 

ιστοσελίδα του ΕΑΑ. 

 

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 25/4/2014 στη Γραμματεία του 

Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ, (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ινστιστούτο, Αστρονομίας, Αστροφυσικής, 

Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης, Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά. Τ.Κ. 15236 Πεντέλη, 

Ελλάδα, και ourania@noa.gr , υπόψη κ. Ο. Κουμεντάκου). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του 

ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ καθ. Β. Χαρμανδάρη, e-mail: charmandaris@noa.gr, τηλ. 2108109222. 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη  στην ιστοσελίδα του 

ΕΑΑ, στη διεύθυνση www.noa.gr  

 

 

 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ 

& Πρόεδρος του ΔΣ 

 

 

Καθ. Κανάρης Τσίγκανος 
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