
 

                                                                                                                  Αθήνα, 29.09.2017 
                                                                                                        Αριθ. πρωτ.: 2574 

                                                                                                                                                                   
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου με 

σύμβαση έργου στο Γραφείο Διευθυντή &  Προέδρου Δ.Σ. του ΕΑΑ. 

 

ΤO ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (EAA) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση συνεργάτη στο 

γραφείο του Διευθυντή ΕΑΑ ως εξής: 

 

Περιγραφή θέσης: 

Μία (1) θέση πτυχιούχου θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης με αντικείμενο την «Ενίσχυση και 

υποστήριξη του Γραφείου Διευθυντή ΕΑΑ σε θέματα καθημερινής διαχείρισης και 

παρακολούθησης ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο ΕΑΑ». 

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και οι αποδοχές θα προσδιοριστούν αναλόγως 

προσόντων έως του ποσού των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 

κρατήσεων. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Γραμματεία 
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Απαιτούμενα προσόντα: 

1. Πτυχίο επιστήμης θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ελληνικού ή ξένου 

Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) ή ΤΕΙ 

2. Πολύ καλή γνώση χρήσης ΗΥ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office (word, 

excel, powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου 

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση προγραμμάτων/έργων 

4. Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο 

στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

 

Θα συνεκτιμηθεί: 

1. Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος 

2. Η τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 

3. Η τεκμηριωμένη καλή γνώση μιας εκ των γλωσσών: γαλλικά, ιταλικά, 

ισπανικά, γερμανικά, ρωσικά, κινέζικα. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με απλή αίτηση: 

α) Αναλυτικό Βιογραφικό όχι μεγαλύτερο των έξι (6) σελίδων καθώς και έγγραφα 

που να αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα 

β) Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή εργοδότη ή μακροχρόνιου συνεργάτη τους. 

 

Η αξιολόγηση των βιογραφικών των υποψηφίων θα γίνει από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η 

οποία θα εξετάσει τις υποψηφιότητες και θα διεξάγει συνέντευξη με όσους υποψηφίους πληρούν 

τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.  

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού 

Πρωτοκόλλου του ΕΑΑ, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ. 

 

Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 

2017 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου ΕΑΑ, Λόφος Νυμφών, 11851 Θησείο, Αθήνα. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θέκλα 

Αναγνωστοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: thekla@noa.gr ή στο τηλέφωνο 210 3490104. 

 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 

ΕΑΑ, στη διεύθυνση  www.noa.gr 

 

 
 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ  
& Πρόεδρος του ΔΣ 

 
 
 
 
 

 Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 
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