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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 
για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής: 
 
 
Περιγραφή θέσης 
 
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι διδάκτωρ Αστρονομίας κατά την  εναρκτήρια ημέρα της εργασίας 
του.  Ο επιτυχών θα εργαστεί στην ερευνητική περιοχή της Αστρονομίας ακτίνων–Χ και 
υπέρυθρου και αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη λογισμικού για διαστημικές αποστολές 
ακτίνων –Χ και υπέρυθρου. Οι κύριες δραστηριότητες της ομάδας ακτίνων-Χ του ΙΑΑΔΕΤ 
εστιάζονται στην μελέτη των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων με τους δορυφόρους ΧΜΜ και 
Chandra την κοσμολογική τους εξέλιξη, το υλικό που βρίσκεται στα κέντρα τους καθώς και την 
παράλληλη εξέλιξη των υπερμεγέθων μελανών οπών  και των γαλαξιών που τις περιβάλλουν. Το 
ΙΑΑΔΕΤ διαθέτει επίσης μια ισχυρή ομάδα αστρονομίας υπερύθρου με εκτενή εμπειρία στην 
ανάλυση δεδομένων από τους δορυφόρους Chandra και ΧΜΜ.( Περισσότερες πληροφορίες για τις 
δραστηριότητες των παραπάνω ομάδων δίνονται στην σελίδα http://www.astro.noa.gr). Η 

ΑΔΑ: 7ΓΓΣΟΡΕΙ-ΜΓΦ



 

 
 

ημερομηνία έναρξης της σύμβασης είναι η 1η Οκτωβρίου του   2014 και το συνολικό κόστος 
22800,00€ μεικτά. Η διάρκεια της θέσης είναι ένα έτος με πιθανότητα ανανέωσης. Οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν ένα βιογραφικό και μια λίστα με δημοσιεύσεις στον Δρ. Ι 
Γεωργαντόπουλο (ig@noa.gr) ή στον Καθηγητή Β. Χαρμανδάρη (charmandaris@noa.gr) μέχρι και 
τις 20 Αυγούστου 2014.  
 
Απαιτούμενα προσόντα (και συντελεστές βαρύτητας) 

• Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Αστρονομία κατά την 
εναρκτήρια ημέρα της εργασίας τους (25%) 

• Εμπειρία στην ανάλυση παρατηρήσεων στις ακτίνες- Χ και στο υπέρυθρο 
(25%) 

• Εμπειρία  προγραμματισμού στη γλώσσα FORTRAN-90.(25%) 
• Εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και στην            

συγγραφή των αποτελεσμάτων τους σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (20%) 
• Δύο (2) συστατικές επιστολές καταξιωμένων Ερευνητών/Καθηγητών(5%)  

 
 

 
 
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 20/08/2014 στη Γραμματεία του 
Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Βασ. 
Παύλου & Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 15236 Πεντέλη, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30-2108109171, Fax: +30-
2106138343, E-mail: as_sec@noa.gr , υπόψη κ. Ουρανίας Κουμεντάκου). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Ι 
Γεωργαντόπουλο (ig@noa.gr) ή στον Καθηγητή Β. Χαρμανδάρη (charmandaris@noa.gr) 
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
ΕΑΑ, στη διεύθυνση www.noa.gr  
 
 
 

Η Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΛΚΕ 
 
 
 
 

Ιωάννα Κολλιάκου 
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