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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

              EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας        

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Αθήνα,  29/7/2020 

            Διεύθυνση Διοικητικού               Αρ. Πρωτ.: 2296 

              Τμήμα Προσωπικού  

 

Ταχ.Δ/νση : 118 51 Θησείο Αθήνα  

Telefax No. : [210] 3490140  

Τηλέφωνα : [210] 3490134  

Πληροφορίες : O. Μπελιμπασάκη 

Email             : olga@noa.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Θέμα: Πλήρωση μίας (1) μόνιμης θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Ερευνών 

Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.  

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΑ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ./Ε.Α.Α 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. των άρθρων 18 και 29 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/τ. Α΄/2014) όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν με τα 

άρθρα 16 και 19 αντίστοιχα του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α΄/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις».  

β. Του ΠΔ 62/86 «Οργανισμός του ΕΑΑ» (ΦΕΚ 21/τ. Α΄/1986), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

γ. του άρθρου 14, παρ.2, εδ. Δ΄ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης 

αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»  

δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ. Α΄/2002) «Συνταγματικά 

κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις»  

ε. του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ. Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»  

στ. του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/1999) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»  

ζ. της υπ. αρ. ΠΥΣ 33/27.12.2006 (περ. ι άρθρο 4), (ΦΕΚ 280/τα Α΄/28.12.2006), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

η. του Ν. 4472/2017 κεφ. Δ΄  

2. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου της 27/4/2016. 

3. Την Υπουργική απόφαση υπ. αριθμ. 134664 (ΦΕΚ 695/4.3.2020) περί «Λειτουργίας 

ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» για τη διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης και 

προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους 

και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, καθώς και κατάρτισης και 

τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τις επιτροπές κρίσης και τις 

εισηγητικές επιτροπές»,  
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4. Την αρ. 1187/15.07.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών. 

5. Την αρ. 1977/20.07.2020 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Διοικητικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για την ύπαρξη πίστωσης στον Τακτικό 

Προϋπολογισμό οικ. έτους 2020, για την προαγωγή Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας μετά από 

προκήρυξη με ανοιχτή διαδικασία, σε θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας.  

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ει 

 
Μία (1) μόνιμη θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ», στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:  

 

Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του N. 4310/2014 όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α'/11-5-2016) ήτοι,  

 

Για τη θέση Ερευνητή Β' βαθμίδας απαιτείται:  

α) Διδακτορικό δίπλωμα  

β) 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 τη 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί 

πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει 

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 και η συμβολή του στην πρόοδο της 

επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές. 

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η γνώση της Ελληνικής 

γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται με πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας που 

χορηγείται είτε κατά τον Ν.2413/96,ΦΕΚ 124Α(άρθρο 10 παρ.3) είτε από σχολή ή σχολείο 

Ελληνικής Γλώσσας .  

δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή στερητική ή επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  

ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.  

 

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό αντικείμενο και τα 

συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο σε 

οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.  

3. Υπόμνημα εργασιών, ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο σε οποιοδήποτε 

κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.  

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ένα (1) ψηφιακό ανάτυπο από κάθε δημοσίευση σε οποιοδήποτε 

κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται (εν γνώσει των κυρώσεων που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου22 του Ν.1599/1986) τα ακόλουθα: 

ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, βεβαίωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκό 

ποινικό μητρώο, ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων.  
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6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:  

α. Ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή  

β. Ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014 όπως 

ισχύει, ή  

γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά 

έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και είναι επίσημα μεταφρασμένα. Εφ' όσον πρόκειται 

για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τους Έλληνες πολίτες ή τους πολίτες 

των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 

ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση.  

7. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.  

 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον 

υποψήφιο στην αίτηση του για συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης πρέπει να 

υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 

τύπου Α΄ (σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου), θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 

που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

 

Κατάθεση δικαιολογητικών:  

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη 

διαδικτυακή διεύθυνση  https://apella.minedu.gov.gr. 

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η  

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020 
  

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης 

υποψηφιότητας και των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητικών, συνιστά λόγο 

απαράδεκτου της αίτησης. 

 

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 

Το ΕΑΑ, ως υπεύθυνος, επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 

κέντρου και η  επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου. 
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με την πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων 
του ΕΑΑ, ακολουθήστε τον κάτωθι σύνδεσμο: 
"https://webmail.noa.gr/infopages/P21_NOA_DataProtectionPolicy.pdf". 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4310/2014 όπως 

έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 21 του Ν. 4386/2016 και ισχύει και της με αριθμό 134664/2019 

απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 695/4-3-2020).  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 

ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, στο τηλ.: 210-8109122, email: liapap@noa.gr. 

 

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

 

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Πλειώνης 

https://apella.minedu.gov.gr/
https://webmail.noa.gr/infopages/P21_NOA_DataProtectionPolicy.pdf
mailto:liapap@noa.gr
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