
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΡΓΟΥ   

Ερευνητικού Συνεργάτη Αρχικού Σταδίου 

(Early Stage Researcher) 

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών έχοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α/04-08-2017)    

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης της Επιτροπής Ερευνών όπως δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 432/81και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β1/819 διυπουργική απόφαση. 

• Την Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚΒ’ 826), όπως ισχύει σήμερα,  

• Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ 414./τ.Β/20-2-2014) 

• Την από    Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για την έγκριση της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Κ Α Λ Ε Ι  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ  

 

όπως προβούν στην υποβολή αίτησης - πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: “STARDUST Reloaded” 

(STARDUST-R) που υλοποιείται στo πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020» από 

διεθνή κοινοπραξία φορέων με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Strathclyde στην οποία η 

Ακαδημία Αθηνών συμμετέχει ως εταίρος.   

 

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ως μέρος της παραπάνω 

Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Δράσης Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA), STARDUST-R 

πρόκειται να προσλάβει με πλήρη χρηματοδότηση για τρία χρόνια έναν Ερευνητικό Συνεργάτη 

Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher -  ESR) που θα εργαστεί με πλήρη και αποκλειστική 

απασχόληση υπό την επίβλεψη έμπειρων ερευνητών του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών στο ακόλουθο θέμα:  

“Μακροχρόνια δυναμική συντονισμών και χαοτική διάχυση τροχιών διαστημικών 

καταλοίπων” 

 

Κατά την ημερομηνία πρόσληψης, ο προς επιλογή υποψήφιος πρέπει: 

 

Α) να μην έχει περισσότερα από τέσσερα έτη ερευνητικής εμπειρίας από τη χρονική στιγμή 

λήψεως του βασικού τίτλου σπουδών. 

Β) να μην έχει διατελέσει μόνιμός κάτοικος Ελλάδας συνολικά για περισσότερο από 12 μήνες 

κατά τα τρία τελευταία έτη πριν την ημερομηνία προσλήψεως.  

Γ) να μην είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ        

TΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Δ. 432/81 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 , 10679, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210-3664726, 3664743 
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Το έργο με τίτλο: "STARDUST Reloaded” (STARDUST –R) χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  στo πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020» και έχει διάρκεια 

τρία έτη (1/1/2019-31/12/2022) . 

 

Ο ερευνητικός συνεργάτης που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου τριετούς 

διάρκειας με τον  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών. 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΦΕΛΗ: στον επιλεγέντα Ερευνητικό Συνεργάτη θα προσφερθεί η 

δυνατότητα να εγγραφεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Φυσικού Τμήματος του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.  

 

Η διαδικασία πρόσληψης και η σχετική προκήρυξη είναι ανοικτές σε διεθνές επίπεδο και ο 

προς επιλογή ερευνητικός συνεργάτης μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας.  

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σεπτέμβριος 2019 

 

Σ Υ ΝΟ Π ΤΙ Κ Α  Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α  Π Ρ Α Ξ Η Σ   

 

Το έργο  STARDUST-R χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του  

χρηματοδοτικού προγράμματος-πλαισίου Horizon 2020. Το έργο  έχει τετραετή διάρκεια 

(01.01.2019 – 31.12.2022). Θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde ως 

συντονιστή και κοινοπραξία φορέων από διάφορες χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα στους 

οποίους και την Ακαδημία Αθηνών. Το έργο  StarDust-R εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων 

`Καινοτόμα Δίκτυα  κατάρτισης Marie Curie' (Innovative Training Networks Marie Curie) 

του  Ευρωπαϊκού προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία Horizon 2020. Στο 

έργο  συμμετέχουν συνολικά 13 εταίροι - πανεπιστημιακά και ερευνητικά τμήματα με 

επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Η Ακαδημία Αθηνών συμμετέχει δια 

του ΚΕΑΕΜ ως δικαιούχος. Το κύριο μέρος της συμμετοχής αφορά την πρόσληψη ενός ̀ `Νέου 

Καταρτιζόμενου Ερευνητή`` (Early Stage Researcher) ο οποίος θα καταρτισθεί και θα 

συμμετάσχει ερευνητικά σε εφαρμογές της κλασσικής Κανονικής Θεωρίας Διαταραχών 

προκειμένου να παράγονται αναλυτικές λύσεις για τις τροχιές μικρών φυσικών ή τεχνητών 

σωμάτων (π.χ. αστεροειδών, δορυφόρων ή διαστημικών καταλοίπων) στο εγγύς διαστημικό 

περιβάλλον της Γης. Οι λύσεις αυτές θα ενσωματωθούν στα ευρύτερα ερευνητικά παραδοτέα 

του προγράμματος, δηλ. σε προγράμματα βελτιστοποίησης του σχεδιασμού και της 

παρακολούθησης των τροχιών διαστημικών αντικειμένων. Επίσης, τόσο ο νέος ερευνητής όσο 

και έμπειροι ερευνητές του ΚΕΑΕΜ θα συμμετάσχουν σε προγράμματα 

κατάρτισης, κινητικότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων.  

 

   Π Ρ Ο Σ Ο ΝΤ Α  –  Κ ΑΘ Η Κ Ο Ν ΤΑ  

 

Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για 

υποβολή προτάσεων σύναψης μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την 

κάλυψη της ακόλουθης θέσης ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
Ένας Ερευνητικός Συνεργάτης Αρχικού Σταδίου (Early Stage 

Researcher -  ESR) που θα εργαστεί  υπό την επίβλεψη έμπειρων 

ερευνητών του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών στο ακόλουθο θέμα:  

 

“Μακροχρόνια δυναμική συντονισμών και χαοτική διάχυση 

τροχιών διαστημικών καταλοίπων” 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟΥ 

α) Ερευνητικά καθήκοντα: η μελέτη της μακροχρόνιας διάχυσης 

των τροχιών διαστημικών καταλοίπων εντός των χαοτικών ζωνών 

που δημιουργούνται από την επικάλυψη των συντονισμών σε ύψη 

μεταξύ των 3 και 7 ακτίνων Γης (Μέση και Γεωστατική Περιοχή 

του Εγγύς Διαστήματος). Η κατασκευή αναλυτικών εργαλείων για 

την ποσοτικοποίηση του ρυθμού διάχυσης, με χρήση μεθόδων 

συμβολικής άλγεβρας για την παραγωγή αναπτυγμάτων της 

θεωρίας διαταραχών. Εντοπισμός αρχικών συνθηκών που οδηγούν 

σε βαλλιστικές τροχιές. Μελέτη της ασφαλούς διάθεσης των 

διαστημικών καταλοίπων μέσω τροχιών ταχείας διάχυσης κατά 

μήκος των υπερβολικών διευθύνσεων των συντονισμών στο χώρο 

των φάσεων. Διάχυση των αποτελεσμάτων.  

 

β) Εκπαίδευση/Κατάρτιση: οι δράσεις MSCA αποσκοπούν στην 

εξειδίκευση/κατάρτιση των ESR στο πλαίσιο των ερευνητικών 

αντικειμένων του δικτύου. Ο/Η προς επιλογή ερευνητικός 

συνεργάτης αναμένεται να παρακολουθήσει όλα τα σχολεία και 

άλλες προσφερόμενες δράσεις κατάρτισης, να συμμετάσχει σε 

σχεδιαζόμενες επισκέψεις ερευνητικής εργασίας σε άλλους 

κόμβους του δικτύου (secondments), να συνεργάζεται με τους/τις 

υπόλοιπους/ες ESR δια μέσου Ομάδων Εργασίας. Επίσης, 

αναμένεται να συμμετάσχει και να συνεισφέρει σε δραστηριότητες 

κατάρτισης που διοργανώνονται από το ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας 

Αθηνών.   

 

γ) Διάχυση της γνώσης στην κοινωνία: i) Επικοινωνία μέσω 

διαφόρων μέσων (ηλεκτρονικών  ΜΜΕ), ii) Συμμετοχή σε δράσεις 

ενημέρωσης του κοινού που εκπονούνται από το έργο Stardust-R; 

iii) Προγράμματα εκπαιδευτικής διάχυσης – συνεργασία σε 

δράσεις εκπαίδευσης – ενημέρωσης σε σχολεία, και παρότρυνσης 

των μαθητών στην παρακολούθηση μαθημάτων και απόκτηση 

γνώσεων στη Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και στα 

Μαθηματικά.  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τρία (3) έτη (από την προβλεπόμενη  ημερομηνία έναρξης της 

σύμβασης) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Τεκμηριωμένες ως προς τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφιότητες 

είναι ευπρόσδεκτες ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας εφόσον 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι, Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών ή της 

Φυσικής ή της Αστρονομίας ή της Αστροφυσικής ή  της Μηχανικής  

ή της Πληροφορικής.  

 

• Γνώση προγραμματισμού ή/και χρήσης υπολογιστικών 

αλγεβρικών προγραμμάτων (Fortran, C, Java,, MATLAB, 

Mathematica).  

 

• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε προφορικό και γραπτό 

επίπεδο.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν αίτηση στην Αγγλική 

γλώσσα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

cefthim@academyofathens.gr, υπόψιν Δρ. Χρήστου 

mailto:cefthim@academyofathens.gr
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Ευθυμιόπουλου, με κοινοποίηση στη διεύθυνση info@stardust-

network.eu. 

 

 Η αίτηση πρέπει να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής 

στοιχεία στην Αγγλική Γλώσσα:   

 

α) Βιογραφικό σημείωμα στην Αγγλική γλώσσα (CV) 

ακολουθώντας την πρότυπη μορφή βιογραφικού (template) που 

είναι αναρτημένη στο σύνδεσμο http://www.stardust-

network.eu/about/jobs/ 

β) Αντίγραφα τίτλων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων του 

βιογραφικού (π.χ. αναλυτικών βαθμολογιών) μεταφρασμένων στην 

Αγγλική.  

c) Δύο συστατικές επιστολές στην Αγγλική.  

d) Συνοδευτική Επιστολή (cover letter) που εξηγεί το κίνητρο για 

την υποβολή της αίτησης και τα ερευνητικά  ενδιαφέροντα του/της 

υποψηφίου/ας. Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται επίσης αν 

ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση και σε άλλες θέσεις ESR από 

τις προσφερόμενες στο πλαίσιο του δικτύου STARDUST-R πλην 

της Ακαδημίας Αθηνών και σε ποιές, τοποθετώντας τις σε 

αριθμημένη σειρά προτίμησης. 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης 

έργου με τον επιλεχθέντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.   

2. Για την καλύτερη αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφερομένων, μέρος της 

αξιολόγησης αποτελεί η προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να 

συμμετάσχουν οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη 

βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τρίτη θέση, θα κληθούν όλοι οι υποψήφιοι 

που συγκέντρωσαν την ίδια βαθμολογία. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί ενώπιον  

της Διεθνούς Επιτροπής Αξιολόγησης  και σε αυτή θα συνεκτιμηθούν όλα τα 

στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την 

εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των ενδιαφερομένων. 

3. Η Επιτροπή Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση 

προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια 

η σύναψη ή μη σύμβασης, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.  

4. Ο/η υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα 

(πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων) δικαιούται να προσφύγει στην 

Επιτροπή Ερευνών εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω 

πρακτικού  στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών (www.academyofathens.gr)  

5.  Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την 

επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής 

αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά 

φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης 

των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό 

mailto:info@stardust-network.eu
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τους το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των 

αρμόδιων δικαστηρίων. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην 

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης 

σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, δεν υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης. 

 

Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣ Ι Α ΕΠ Ι Λ Ο Γ Η Σ  

Η Διεθνής Επιτροπή Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής του Έργου θα 

αξιολογήσει τις προτάσεις ως προς τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα ανά ειδικότητα 

βάσει των βιογραφικών υπομνημάτων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. Η οριστική 

επιλογή θα γίνει μετά από συνεντεύξεις μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων. Η Διεθνής 

Επιτροπή Αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, να προσκομίσουν 

επίσημους τίτλους ή όποιο άλλο έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς τεκμηρίωση των προσόντων των 

ενδιαφερομένων. 

 

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση θα αναδείξει τον επικρατέστερο υποψήφιο και θα εισηγηθεί 

στην Επιτροπή Ερευνών την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου με αυτόν. 

 

Αν η υπογραφή της σύμβασης δεν καταστεί δυνατή, η επιτροπή επιλέγει τον αμέσως επόμενο 

υποψήφιο στη διαδικασία αξιολόγησης. Αν όμως μετά την υπογραφή της σύμβασης έργου ο 

συνεργάτης, για οποιοδήποτε λόγο, προβαίνει σε διακοπή της σύμβασης, τότε η διαδικασία 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος θα επαναληφθεί. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, ως εξής: 

                     

Α/Α 

ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο 

των Μαθηματικών ή της Φυσικής ή της Αστρονομίας ή της 

Αστροφυσικής ή  της Μηχανικής  ή της Πληροφορικής.  

Από 0 έως 5 

 

2. Γνώση προγραμματισμού η/και χρήσης υπολογιστικών 

αλγεβρικών προγραμμάτων (Fortran, C, Java,, MATLAB, 

Mathematica) 

Από 0 έως 3 

3. Αποδεδειγμένη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας Από 0 έως 2 

4.  Λοιπά στοιχεία βιογραφικού Από 0 έως 2 

5. Προσωπική συνέντευξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης Από 0 έως 10 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Βιογραφικών έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, να 

προσκομίσουν όποιο έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς τεκμηρίωση των προσόντων των 

ενδιαφερομένων. 
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Δ Ι Κ ΑΙ Ο Λ Ο Γ Η ΤΙ Κ Α Π Ο Υ  Θ Α ΑΠ ΑΙ ΤΗ Θ Ο Υ Ν Γ Ι Α  ΤΗ  Σ Υ ΝΑ ΨΗ  

Σ Υ Μ Β ΑΣ Η Σ  Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ  ΕΡ Γ Ο Υ  Ι Δ Ι ΩΤ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Κ ΑΙ Ο Υ  

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα επιλεγούν, 

είναι τα εξής: 

 

▪ Απλή φωτοτυπία των Τίτλων Σπουδών. Ο βασικός και ο μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών πρέπει να επικυρωμένοι με τη Σφραγίδα της Χάγης και νόμιμα 

μεταφρασμένοι.    

▪ Απλή φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη 

ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών 

στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, 

καθώς και η φωτογραφία. 

▪ Βεβαίωση/εις που να αποδεικνύει/ουν την/τις Προϋπηρεσία/ες ή άλλα 

προσόντα του ενδιαφερόμενου. 

 

ΤΡ Ο Π Ο Σ  Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ  

 

Η πληρωμή του συνεργάτη που θα επιλεγεί, θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση των σχετικών 

παραστατικών πληρωμής και θα πραγματοποιείται με βάση τις χρηματοροές του προγράμματος. 

Το ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνει όλα τα  επιδόματα που προβλέπονται από τους κανόνες 

του προγράμματος HORIZON 2020 – Marie Skłodowska-Curie Actions - Innovative Training 

Networks και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  

 

Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Δ Ι Κ ΑΙ Ο Λ Ο Γ Η ΤΙ Κ Ω Ν –  Π Ρ Ο ΘΕ Σ Μ Ι Α 

Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  

 

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δρ. Χρήστος Ευθυμιόπουλος, Ερευνητής Α ΚΕΑΕΜ 

Ακαδημίας Αθηνών (cefthim@academyofathens.gr) 

 

Ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλουν αίτηση για την παραπάνω θέση παρακαλούνται να 

επισκεφθούν επίσης, την ιστοσελίδα του δικτύου STARDUST-R: http://www.stardust-

network.eu/about/jobs/, όπου περιγράφονται και άλλες θέσεις ESR πλην της ανωτέρω, που 

προσφέρονται από άλλα μέλη του δικτύου.  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 27/02/2019 ΕΩΣ 01/04/2019. 

 

Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών 

στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τo ίδιo ή και άλλο 

περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

ΆΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ - ΨΑΡΟΥΔΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ      
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