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Για την πλήρωση  δύο (2)  θέσεων Ερευνητή 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) στην 1123/27.3.2017 συνεδρία του 
αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) μόνιμων θέσεων Ερευνητών Β’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, 
Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Ε.Α.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 4386/16. 
Οι θέσεις αυτές είναι ως εξής: 
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ,ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΙΑΑΔΕΤ)  

 

 Μία (1) μόνιμη θέση Ερευνητή Β' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο : "Τηλεπισκόπηση του χερσαίου και 
υδάτινου περιβάλλοντος με έμφαση σε δεκτες SAR και υπερφασματικούς δέκτες " 

 Μία (1) μόνιμη θέση Ερευνητή Β' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο : "Φυσική του Διαστήματος με 
έμφαση στην Ιονόσφαιρα της Γης 

 

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 16 του Ν.4386/16 

πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και να έχουν τουλάχιστον τα πιο κάτω 

αναφερόμενα προσόντα: 
 
«Για την Β’ βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει 
προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να 
αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για την χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου ή του Κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την 
τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά 
διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην 
πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους συμβολή αναγνωρισμένη από άλλους 
ερευνητές». 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 11 του Ν. 3051/2002 έχει καταργηθεί ο περιορισμός ως 

προς το όριο ηλικίας για πρόσληψη. 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων τους στη Διεύθυνση Διοικητικού 

του Ε.Α.Α. (Λόφος Νυμφών, 118 10 Θησείο Αθήνα) μέχρι και τις 5/5/2017 

I. Μαζί με την αίτηση πρέπει να συνυποβληθούν και : 
1. Επικυρωμένο αντίγραφο, πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος, κ.λ.π. τίτλων. Εφ’ όσον πρόκειται για 

τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τους Έλληνες πολίτες, απαιτείται και 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ. ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση. 

2. Τα έργα τους σε υπόμνημα που θα περιέχει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές τους και τη δράση τους 
καθώς και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών (εις πενταπλούν). 

3. Τα ανάτυπα των επιστημονικών τους δημοσιευμάτων (εις πενταπλούν).  



  

4. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας περί του τρόπου και χρόνου αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας ή άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων -της Ελληνικής γλώσσας, εφ’ όσον πρόκειται για 
πολίτες άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

II. Πιστοποιητικά που θα προσκομισθούν πριν την ανάληψη της υπηρεσίας, από αυτόν ο 

οποίος θα επιλεγεί : 
1. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη. 

(Κ.Υ.Α. 11726/09.06.2005 Υπ. Ε.Δ.Δ.Α. (Φ.Ε.Κ. 838/Β’ 21.06.2005). 
2. Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. 
3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Στρατολογικού γραφείου τύπου Α’ . 

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

 
 
 

 
 
 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ & Πρόεδρος του Δ.Σ/ ΕΑΑ 

 

 

 

 

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Πλειώνης 
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