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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
 

Το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Αστροφυσικής 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Π.∆. 432/1987 ΦΕΚ 204/Α/87 «Σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την 
επωνυµία, «Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

2. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του ΙΤΕ ΥΑ 14770/2009 (ΦΕΚ 
Β’ 1584/31.7.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΥΑ 18351/2010 (ΦΕΚ Β’ 
2193/31.12.2010),  

3. Tις διατάξεις των νόµων 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις και 4386/2016 «Ρυθµίσεις για την Έρευνα 
και άλλες διατάξεις, 

4.  Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή ∆ιορισµών και 
Προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Την υπ΄αριθ.134664/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄695/4-3-2020) 
«Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος “ΑΠΕΛΛΑ” για την 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,καθως και κατάρτισης και τήρησης µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών 
µελών για τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές» 

6. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωσης της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών βάσει του 
Προϋπολογισµού του ΙΤΕ, 

7. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/ Α /2016) περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 
τους ∆ιατάκτες, 

8. Τις διατάξεις του άρθρου  21 του Ν. 4386/2016 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 29 του 
Ν. 4310/2014) µε τίτλο «Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού − Επιτροπές κρίσης – 
Πλήρωση θέσεων ερευνητικού προσωπικού – Αξιολόγηση ερευνητικού προσωπικού» 

9. Την απόφαση του ∆Σ/ΙΤΕ 430/31-6/20.07.2020 µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη µίας 
θέσης (1) Ερευνητή Γ’ βαθµίδας.  
 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 
 

Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθµίδας µε γνωστικό αντικείµενο: 
«Παρατηρησιακή Αστροφυσική» 

 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: 
α)  Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.  
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β)  Να έχουν τα προσόντα  που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήµερα, για την Γ’ Βαθµίδα ερευνητών, ήτοι: να έχει τεκµηριωµένη ικανότητα 
να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τµήµατα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να 
κατανέµει τµήµατα ή φάσεις έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. 
Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά 
διεθνώς αναγνωρισµένα.”. 

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της 

Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται µε τίτλο σπουδών Ελληνικού εκπαιδευτικού 
ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυµνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή µε 
αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των 
υποψηφίων. 

δ) Να µην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή 
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη 

ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
νόµιµα απαλλαγεί από αυτές. 

 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας, µε την οποία ο/η ενδιαφερόµενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η 

υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά. 
2. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  
3. Λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(στα ελληνικά και αγγλικά). 
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών µε τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούµενα τυπικά 

προσόντα και τα οποία θα υποβάλλονται ως εξής: 
α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δηµόσιο φορέα ή  
β. Απλά και 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 εµπίπτον 
στη ρύθµιση Ν. 4250/2014 ή 

γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα 
αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Εφ’ όσον πρόκειται για τίτλους 
σπουδών από πανεπιστήµια του εξωτερικού, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης 
από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ). 

5. Αναλυτικό υπόµνηµα για το επιστηµονικό και ερευνητικό τους έργο (στα αγγλικά). 
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα 

απαιτούµενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης. 
7. Τρία (3) ονόµατα ερευνητών/καθηγητών (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου), από τους οποίους θα µπορούσαν να ζητηθούν συστατικές επιστολές. 
 
 
 

Υποβολή  δικαιολογητικών: 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος «ΑΠΕΛΛΑ» στην 
διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/. 
 
 

Η καταληκτική ηµεροµηνία λήξης υποβολής  των υποψηφιοτήτων είναι η  
25η Σεπτεµβρίου 2020 
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Η µη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών µε τον ανωτέρω τρόπο και εντός της 
ανωτέρω ηµεροµηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης  
 
Η παρούσα Προκήρυξη θα δηµοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις του άρθρου 29 
παρ. 2, Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και η υπ΄αριθ.134664/2019 Απόφαση  
του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄695/4-3-2020). 
 
 
 
                                                   

Για το Ινστιτούτο Αστροφυσικής / ΙΤΕ 
 

 

Β. ΧΑΡΜΑΝ∆ΑΡΗΣ 
Ο ∆ιευθυντής του ΙΑ/ΙΤΕ 
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