
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 
 

Αθήνα, 5.12.2017  
Αριθ. πρωτ.: 3260 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ), 
στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Κέντρο Επισκεπτών Θησείου» (με κωδικό: 50501) προκηρύσσει την πρόσληψη 
ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΕΑΑ στη συνεδρίαση 1130/26.10. 2017, ως εξής: 
 
Περιγραφή θέσης: 
Μια (1) θέση φυσικού ΠΕ με αντικείμενο την «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών και διοικητικών 
δραστηριοτήτων των Κέντρων Επισκεπτών του ΕΑΑ».  

Συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει: 

1. Διοικητική υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
2. Συντονισμό επισκέψεων ενηλίκων και ομάδων στα Κέντρα Επισκεπτών του ΕΑΑ 
3. Συντονισμό σχολικών επισκέψεων στα Κέντρα Επισκεπτών του  ΕΑΑ 
4. Ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις του ΕΑΑ  
5. Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων του ΕΑΑ 

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης.  

 
Απαιτούμενα προσόντα: 
 

1. Πτυχίο Φυσικής από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και τίτλος 
αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε περίπτωση τίτλου σπουδών από την αλλοδαπή) 

2. Προϋπηρεσία σε θέση υποστήριξης και διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
τουλάχιστον 6 μήνες  (βεβαιούμενη από τον εργοδότη) 

3. Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση τουλάχιστον 6 μήνες (βεβαιούμενη από τον εργοδότη) 
 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο cv_sub@noa.gr απλή αίτηση και ένα 
αρχείο pdf που θα περιέχει: 

1. Αναλυτικό βιογραφικό (όχι μεγαλύτερο των 4 σελίδων) 
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2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους 
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 

Υπαλληλικού Κώδικα 
5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους 
6. Βεβαιώσεις εμπειρίας, επαγγελματικής προϋπηρεσίας και λοιπούς τίτλους πιστοποίησης 
7. 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 τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και θα διενεργήσει 
συνέντευξη με αυτούς, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα συντάξει πίνακες κατάταξης και θα εισηγηθεί 
στο ΔΣ του ΕΑΑ που είναι αρμόδιο να αποφασίσει. 
 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και 
στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης τους μέσω του Κεντρικού 
Πρωτοκόλλου του ΕΑΑ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ. 
 
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 21 
Δεκεμβρίου 2017 ηλεκτρονικά cv_sub@noa.gr  σε ένα αρχείο pdf. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Σταυρούλα 
Παπαθεοχάρη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv_sub@noa.gr  
 
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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