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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμ.Πρωτ. 131646/13-12-2018 

 

 

                                                 Π P O K H P Y Ξ H 

για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών Γ΄ βαθμίδος   

του Κέντρου Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών  της 

Ακαδημίας Αθηνών  

 

Με την υπ’ αριθμ. 169254/Ζ2 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 1345/τ.Γ΄/14-11-2018) που εκδόθηκε σύμφωνα με: 

    

1) Tις διατάξεις των παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του N. 1894/ 1990 (ΦΕΚ 110Α’) 

“Για την Aκαδημία Aθηνών και άλλες διατάξεις ”  

2) Tις διατάξεις του N. 2431/1996 “Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Eυρωπαϊκής 

Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση ” (Φ.E.K. 175/τ.Α΄/1996),  

3) Τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002(Φ.Ε.Κ. 220.Α΄),      

“Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις ”, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254Α’) «Ρυθμίσεις 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 

διατάξεις». 

5)  Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014(ΦΕΚ 237Α’). 

6) Tις διατάξεις των άρθρων 13α, όπως είχε τροποποιηθεί, 18 και 29 του Ν. 

4310/2014 (A’ 258) “Έρευνα τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 

διατάξεις” όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 12, 16 και 21 αντίστοιχα του Ν. 

4386/2016 (Α’83) «Ρυθμίσεις  για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και όπως προσετέθη  

στο τελευταίο η παρ. 6. του άρθρου 69 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114). 
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7) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4310/2014 (Α’ 258) όπως συμπληρώθηκε με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

8) Tις διατάξεις του π.δ. 134/1999 “Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Eυρωπαϊκής 

Ένωσης στα A.E.I., T.E.I, και λοιπά N.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Yπηρεσίες του χώρου 

Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης αρμοδιότητας του YΠ.E.Π.Θ. ” (Φ.E.K. 132/τ.Α΄/1999). 

9) Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

10) Tις υπ’αριθμ. 8δ/19-01-17 και 15/25-06-18 Αποφάσεις της Συγκλήτου της 

Ακαδημίας Αθηνών     

11) Το γεγονός ότι από την παρούσα θα προκληθεί δαπάνη η οποία θα καλυφθεί 

από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων σύμφωνα με το υπ’αριθμ. Πρωτ.. 2/62350/23-8-17 έγγραφο του 

Yπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους),  

 

 

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο υ μ  ε 

 
Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερευνών 

Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής: 

1. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Απεικόνιση»  

    με τριετή θητεία.(κωδ. Θ1) 

2. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ανάλυση» 

    με τριετή θητεία (Κωδ. Θ2) 

O ι  υ π ο ψ ή φ ι ο ι  π ρ έ π ε ι: 

α) Nα είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες άλλου Kράτους - Mέλους της Eυρωπαϊκής 

Ένωσης. 

β) Nα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος  

γ) Nα έχουν τουλάχιστον: 

   Tα προσόντα της Γ΄ βαθμίδας, όπως αυτά καθορίζονται με τις διατάξεις της παρ.  

2 του άρθρου 18 του Ν. 4310/2014 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 16 

(παρ.2α) του Ν. 4386/2016: «…τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί 

έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή 

φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης 

απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς 
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αναγνωρισμένα». 

δ) Oι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην 

υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά 

τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης διορισμού τους. Mε υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 του N.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 

χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα 

σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης διορισμού τους. 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του N. 2431/1996 (Φ.E.K. 

175/1996 τευχ. A΄) “το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν 

ισχύει για πολίτες Kράτους - Mέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 

προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης ”. 

ε) Nα μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή 

δικαστική αντίληψη. 

στ) Nα είναι υγιείς. 

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 

Για τη θέση Ερευνητού Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Απεικόνιση» Θ(1) θα 

συνεκτιμηθεί η εμπειρία: 

1. στην ανακατασκευή δεδομένων από Τομογράφους Εκπομπής Ποζιτρονίων (ΡΕΤ)   

και Μαγνητικούς Τομογράφους (MRI). 

2. στον προγραμματισμό σε λογισμικό ανοικτού κώδικα. 

3.στην ποσοτικοποίηση των ιδιοτήτων διάχυσης των μορίων του νερού και 

φαρμακοκινητικών παραμέτρων σε απεικόνιση διάχυσης (DW) και δυναμικής 

έγχυσης σκιαγραφικού  (DCE) μαγνητικού συντονισμού. 

4. στη διάγνωση και χαρακτηρισμό καρκίνου βασιζόμενη σε Πολυπαραμετρική 

Μαγνητική Τομογραφία (MRI).  

Θα προτιμηθούν βασικοί  τίτλοι σπουδών στους κλάδους της Φυσικής και των 

Μαθηματικών. 

Για τη θέση Ερευνητού Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ανάλυση» 

Θ(2) θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία: 

1. στην επίλυση προβλημάτων αρχικών και συνοριακών τιμών σε γραμμικές και 

μη-γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. 

2. στην ασυμπτωτική ανάλυση της συναρτήσεως ζήτα του Riemann κι άλλων 
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συναφών συναρτήσεων. 

3. στην ανάλυση προβλημάτων ρευστομηχανικής. 

Θα προτιμηθούν βασικοί τίτλοι σπουδών στον κλάδο των Μαθηματικών. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

α) Aίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό 

αντικείμενο και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) ηλεκτρονικό 

αρχείο σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.  

γ) Υπόμνημα εργασιών, ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο σε 

οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης. 

δ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ένα (1) ψηφιακό ανάτυπο από κάθε δημοσίευση σε 

οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης. 

Oι πολίτες Kράτους - Mέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, 

εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

Eλληνικού A.E.I. ή απολυτήριο Eλληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 

πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας, από το 

οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Eλληνικής γλώσσας. 

ε) Γνωματεύσεις/Βεβαιώσεις: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, 

είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.   

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι (υπ΄ 

αριθ. 11726/21.6.2005 Υπουργική Απόφαση, Φ.Ε.Κ. 838/ τ. Β΄) καθώς και ότι έχουν 

ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές 

(για τους άνδρες υποψηφίους) και ότι όλα τα στοιχεία που καταθέτουν είναι ακριβή. 

ζ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Εφ’όσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από 

πανεπιστήμια της αλλοδαπής, για τους Έλληνες αλλά και τους πολίτες των άλλων 

κρατών της Ε.Ε., απαιτείται να συνοδεύονται από μετάφραση και πράξη αναγνώρισης ή 

πιστοποιητικό αναγνώρισης περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον  ΔΟΑΤΑΠ (πρώην 

ΔΙΚΑΤΣΑ). 

η) Το απαιτούμενο αντίγραφο ποινικού μητρώου, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 

από την αρμόδια Υπηρεσία. 

θ) Προκειμένου για Έλληνες υπηκόους, το απαιτούμενο πιστοποιητικό γεννήσεως, 

θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες 

Kράτους-Mέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχο 
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πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής του Kράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 

υποψήφιος. 

ι) Για τους άνδρες υποψηφίους το πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου 

στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα. 

 Οι υπό στοιχείο ε΄ Γνωματεύσεις/Βεβαιώσεις θα κατατεθούν από τους υποψηφίους 

το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής 

κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας της Ακαδημίας Αθηνών. 

Όσοι επιθυμούν να διορισθούν στις θέσεις αυτές υποχρεούνται, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της 

παρούσας, να υποβάλουν στην Aκαδημία Aθηνών (οδός Πανεπιστημίου 28 -  10679 

Aθήνα)   σχετική αίτηση σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Υποψηφιότητα για τη 

Θέση Ερευνητού του ΚΕΘΕΜ» αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης για 

την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

Τμήμα Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών, τηλ. 210 3664738 e-mail: 

gaggelop@academyofathens.gr 

 

 

Aθήνα, 13 Δεκεμβρίου   2018 

 

 

  Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματεύς 

 

         ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΥΝΑΔΗΣ         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ 
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