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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για µία (1) θέση µεταδιδακτορικού υποτρόφου 

 
 

Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) του «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο 
Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», προτίθεται να 
απασχολήσει ένα (1) άτοµο, κάτοχο διδακτορικού διπλώµατος, στο πλαίσιο του υποέργου «Ενίσχυση 
Ερευνητικών ∆ραστηριοτήτων στο Ι.Π.Ε.Τ.» του έργου «Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα της Γενικής 
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (2ος κύκλος)» του µέτρου 3.3 «Προώθηση της Αριστείας στην 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Έρευνα» του Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, µε αντικείµενο τη «Μελέτη των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων θερµοφωταύγειας και 
οπτικά προτρεπόµενης φωταύγειας υλικών που ενδιαφέρουν άµεσα την χρονολόγηση και τη 
δοσιµετρία». Η αµοιβή  για την ως άνω εργασία θα γίνει υπό µορφή υποτροφίας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.1514/1985, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν.2919/2001. 
 
Επιθυµητά προσόντα: 
 
• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος ανωτάτου εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείµενο. 
• Γνώσεις: θεωρία, προηγµένες µετρήσεις και εφαρµογές θερµοφωταύγειας και οπτικά 

προτρεπόµενης φωταύγειας, στατιστικές µέθοδοι επεξεργασίας πειραµατικών δεδοµένων. 
• Απαραίτητη η προηγούµενη εργαστηριακή εµπειρία σε συναφή θέµατα. 
• Ιδιαίτερα επιθυµητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 7 µήνες, µε έναρξη την 1η Σεπτεµβρίου 2007. 
 
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόµενη από σχετικό βιογραφικό, µπορεί να υποβάλλεται  
µέχρι την 24/08/2007, στη διεύθυνση Γραµµατεία Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά», Τσιµισκή 58, 67100 Ξάνθη. 
 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο ∆ρ. Νέστορα Τσιρλιγκάνη 
(tnestor@ipet.gr), υπεύθυνο του Εργαστηρίου Αρχαιοµετρίας, καθώς και στη Γραµµατεία του 
Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά» στο τηλέφωνο 25410-78787.  
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