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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Για την πλήρωση µιας (1) θέσης Ερευνητή Α΄ ή Β΄ Βαθµίδας και 

µιας (1) θέσης Ερευνητή Γ’ ή ∆’ Βαθµίδας 
  
Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) του Αθηνά - Ερευνητικού 
Κέντρου Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης µετά από 
σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Συνεδρίαση 29/21-03-2006) αποφάσισε να προχωρήσει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 15, των παρ. 2 και 3 του άρ. 16 και της παρ. 2 του άρ. 
17 του Ν. 1514/1985, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 2919/2001, στην προκήρυξη µίας (1) 
θέσης ∆ιευθυντή Ερευνών (βαθµίδα Α΄) ή Κύριου Ερευνητή (βαθµίδα Β΄) µε γνωστικό 
αντικείµενο: «Εφαρµογές Τεχνολογιών Ψηφιοποίησης και Πυρηνικών Μετρήσεων στην 
Αρχαιοµετρία και τον Πολιτισµό» και στην προκήρυξη µίας (1) θέσης Εντεταλµένου 
(βαθµίδα Γ΄) ή ∆όκιµου Ερευνητή (βαθµίδα ∆΄) µε γνωστικό αντικείµενο: «Ενόργανες 
Χηµικές Μέθοδοι και Εφαρµογές στην Αρχαιοµετρία»..  
 
Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι χρειάζεται να συνυποβάλλουν: 

1. Βιογραφικό σηµείωµα. 
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.  
3. Αναλυτικό υπόµνηµα που θα περιέχει στοιχεία σχετικά µε τις σπουδές τους και τη δράση τους, 

καθώς και ευρεία ανάλυση των επιστηµονικών τους εργασιών (εις πενταπλούν). 
4. Αντίτυπα των επιστηµονικών τους δηµοσιευµάτων (εις πενταπλούν). 
5. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει Πολύ Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, εφόσον πρόκειται 

για πολίτες άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα ∆ήµου ή Κοινότητας περί τρόπου και χρόνου 

αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας ή άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
7. Πιστοποιητικό Υγείας και Αρτιµέλειας από την Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή. 
8. Προκειµένου για άρρενες, Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρµόδιου στρατολογικού γραφείου 

εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.  

Τα πιστοποιητικά 7 και 8 µπορούν να προσκοµισθούν και µετά την επιλογή υποψηφίου, αλλά πριν την 
ανάληψη της υπηρεσίας από τον επιλαχόντα. 
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