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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Για την πλήρωςη μίασ (1) θζςησ Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδασ, από εξζλιξη 
  
Σο Ινςτιτοφτο Πολιτιςτικισ και Εκπαιδευτικισ Σεχνολογίασ (Ι.Π.Ε.Σ.) του Ακθνά - Ερευνθτικοφ Κζντρου Καινοτομίασ ςτισ 
Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ, των Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ μετά από ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου (υνεδρίαςθ 73/17-11-2009/Θζμα 13IV) αποφάςιςε να προχωριςει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν1514/1985, όπωσ ιςχφουν ςιμερα, του Ν2431/1996 και του ΠΔ145/2003 ςτθν προκήρυξη μίασ (1) θζςησ 
Εντεταλμζνου Ερευνητή (βαθμίδασ Γ΄) από εξζλιξη με γνωςτικό αντικείμενο: «Ενόργανεσ Χημικζσ Μζθοδοι και 
Εφαρμογζσ ςτην Αρχαιομετρία».  
 
Με τθν αίτθςι τουσ οι υποψιφιοι χρειάηεται να ςυνυποβάλλουν: 

1. Βιογραφικό ςθμείωμα με αναλυτικό υπόμνθμα που κα περιζχει ςτοιχεία ςχετικά με τισ ςπουδζσ τουσ και τθ 
δράςθ τουσ, κακϊσ και ευρεία ανάλυςθ των επιςτθμονικϊν τουσ εργαςιϊν (ςε πζντε αντίγραφα). 
2. Αντίτυπα των επιςτθμονικϊν τουσ δθμοςιευμάτων (ςε ζνα αντίγραφο). 
3. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων ςπουδϊν τουσ (επικυρωμζνα).  
4. Πιςτοποιθτικό που αποδεικνφει Πολφ Καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ, εφόςον πρόκειται για πολίτεσ 
άλλων κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
5. Πιςτοποιθτικό Διμου ι Κοινότθτασ περί του τρόπου και χρόνου αποκτιςεωσ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ ι 
άλλου κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
6. Πιςτοποιθτικό Τγείασ και Αρτιμζλειασ από τθν Πρωτοβάκμια Τγειονομικι Επιτροπι. 
7. Προκειμζνου για άρρενεσ, Πιςτοποιθτικό Σφπου Αϋ του αρμόδιου ςτρατολογικοφ γραφείου εκπλιρωςθσ των 
ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων. Σο κϊλυμα τθσ μθ εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων δεν ιςχφει 
για πολίτεσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτο οποίο δεν προβλζπεται όμοιο κϊλυμα διοριςμοφ.  

Σα πιςτοποιθτικά 6 και 7 μποροφν να προςκομιςκοφν και μετά τθν επιλογι υποψθφίου, αλλά πριν τθν ανάλθψθ τθσ 
υπθρεςίασ από τον επιλαχόντα. 
 
Για τουσ ερευνθτζσ απαιτείται να είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ ςε ςυναφζσ γνωςτικό 
αντικείμενο με αυτό τθσ προκιρυξθσ. Επιπλζον, τα ελάχιςτα προςόντα που απαιτοφνται για τον αρχικό διοριςμό τουσ 
είναι τα ακόλουκα αναλόγωσ με τθ βακμίδα ςτθν οποία προςλαμβάνονται: 
 
i) ε κζςθ Δόκιμου Ερευνθτι (βακμίδασ Δϋ) απαιτοφνται γνϊςεισ και αποδεδειγμζνθ ικανότθτα για υπεφκυνθ εκτζλεςθ 
μιασ φάςθσ ι ενόσ τμιματοσ ζργου ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, που προκφπτουν από προςκομιηόμενα 
ςτοιχεία. 
 
ii) ε κζςθ Εντεταλμζνου Ερευνθτι (βακμίδασ Γϋ) απαιτείται ο ερευνθτισ να ζχει τεκμθριωμζνθ ικανότθτα να ςχεδιάηει 
και να εκτελεί ζργα ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, να κατανζμει τμιματα ι φάςεισ του ζργου ςε άλλουσ 
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ερευνθτζσ και να τουσ κακοδθγεί ι επιβλζπει. Επίςθσ, απαιτείται να ζχει κάνει πρωτότυπεσ δθμοςιεφςεισ ςε 
επιςτθμονικά περιοδικά διεκνϊσ αναγνωριςμζνα ι και να ζχει διεκνι διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ ςτθν Ελλάδα και το 
εξωτερικό. ε περίπτωςθ που εκκρεμοφν αιτιςεισ ζρευνασ και εξζταςθσ χοριγθςθσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, 
λαμβάνονται υπόψθ οι εκκζςεισ του αρμόδιου γραφείου βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ. 
 
Για κάκε βακμίδα απαιτοφνται και τα προςόντα των προθγοφμενων βακμίδων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ (ςυνοδευόμενθ από όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά) ςτο Γραφείο Διοικθτικισ Μζριμνασ του Ι.Π.Ε.Σ./Ε.Κ. «Ακθνά» μζχρι τθν 15-11-2010. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Γραφείο Διοικθτικισ Μζριμνασ ςτα ακόλουκα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ: Ι.Π.Ε.Σ./ Ε.Κ. «Ακθνά», Δ/νςθ: Σςιμιςκι 58, 671 00 Ξάνκθ, Σθλ.: 25410-78787, Fax: 25410-63656, email: 
info@ipet.gr ι να επιςκεφτοφν τθν ιςτοςελίδα του Ινςτιτοφτου www.ipet.gr.  
                  
 
 
 

 

Με τιμι, 
 
 
 

Κακθγθτισ Χριςτόδουλοσ Χαμηάσ 
Διευκυντισ Ι.Π.Ε.Σ./Ε.Κ. «Ακθνά» 

Εξουςιοδοτθμζνοσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ Ε.Κ. «Ακθνά» 
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