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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΕΡΕΤΝΑ  ΚΑΙ  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

΄Εχοντασ υπϐψη: 
1.Σισ διατϊξεισ: 
α. του ϊρθρου 12 «Αντικατϊςταςη του ϊρθρου 13α του ν. 4310/2014», του 
ϊρθρου 14 «Σροποπούηςη του ϊρθρου 16 του ν. 4310/2014» και του ϊρθρου 16 
«Αντικατϊςταςη του ϊρθρου 18 του ν. 4310/2014» του ν. 4386/2016 «Ρυθμύςεισ 
για την ϋρευνα και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ: Α΄ 83), 
β. τησ  παρ. 1 του ϊρθρου 5 του ν.4051/2012 «Ρυθμύςεισ ςυνταξιοδοτικοϑ 
περιεχομϋνου και ϊλλεσ επεύγουςεσ ρυθμύςεισ εφαρμογόσ του Μνημονύου 
υνεννϐηςησ του ν. 4046/2012» (ΥΕΚ: Α΄ 40) 
γ. του ΠΔ 62/1986 «Οργανιςμϐσ του Εθνικοϑ Αςτεροςκοπεύου Αθηνών» (ΥΕΚ: 
Α’21), ϐπωσ τροποποιόθηκε με το Π.Δ. 258/1999 «Σροποπούηςη του Π.Δ. 
62/1986» (ΥΕΚ: Α’212) και του Π.Δ. 246/2003 «Ενοπούηςη του ΙΣΕΒΘΑΥΝ 
«ΝΕΣΩΡ» με το Εθνικϐ Αςτεροςκοπεύο Αθηνών (Ε.Α.Α.) (ΥΕΚ: Α’222), 
δ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανιςμϐσ Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων» 
(ΥΕΚ:Α’181), ϐπωσ ιςχϑει. 
2. Σο ϊρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015 «Αναςϑςταςη των  Τπουργεύων, Πολιτιςμοϑ και 
Αθλητιςμοϑ…Μετονομαςύα του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ,  Παιδεύασ και 
Θρηςκευμϊτων ςε Τπουργεύο Παιδεύασ, ΄Ερευνασ και Θρηςκευμϊτων…..»  (ΥΕΚ: 
Α΄114). 
3. Σο Π.Δ. 125/2016 «Διοριςμϐσ Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και 
Τφυπουργών» (ΥΕΚ: Α΄ 210). 
4. Σο Π.Δ. 73/2015 «Διοριςμϐσ Αντιπροϋδρου τησ Κυβϋρνηςησ, Τπουργών, 
Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών» (ΥΕΚ: Α΄ 116). 
4.Σην με αριθμϐ Τ8/25-9-2015 απϐφαςη του Πρωθυπουργοϑ «Ανϊθεςη 
αρμοδιοτότων ςτον Αναπληρωτό Τπουργϐ Παιδεύασ, ΄Ερευνασ και 
Θρηςκευμϊτων Κωνςταντύνο Υωτϊκη» (ΥΕΚ: Β΄ 2109). 
5. Σο με αρ. πρωτ. 106-15/01/2018 ϋγγραφο του ΕΑΑ. 
6. Σο γεγονϐσ ϐτι η πενταετόσ θητεύα του Διευθυντό Ινςτιτοϑτου Ερευνών 
Περιβϊλλοντοσ και Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικοϑ Αςτεροςκοπεύου 
Αθηνών (ΕΑΑ), ο οπούοσ διορύςτηκε ςτην εν λϐγω θϋςη με την αρ.10429/18-9-
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2013 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων (ΥΕΚ:  YOΔΔ/476/2-
10-2013) λόγει την 1-10-2018. 
 

Αποφασίζουμε 
 
1. Προκηρϑςςουμε την πλόρωςη τησ θϋςησ του Διευθυντό του Ινςτιτοϑτου 
Ερευνών Περιβϊλλοντοσ και Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικοϑ 
Αςτεροςκοπεύου Αθηνών (ΕΑΑ). 
 
2.Οι υποψόφιοι/εσ πρϋπει: 
- Να εύναι κϊτοχοι διδακτορικοϑ διπλώματοσ. ημειώνεται ϐτι πρϋπει να 
υπϊρχει ςυνϊφεια με το γνωςτικϐ αντικεύμενο τησ προσ πλόρωςη θϋςησ εύτε του 
αντικειμϋνου τησ διδακτορικόσ διατριβόσ εύτε του ερευνητικοϑ ό επιςτημονικοϑ 
εν γϋνει ϋργου του υποψηφύου 
- Να κατϋχουν τα προςϐντα διοριςμοϑ ςε θϋςη ερευνητό Α΄ βαθμύδασ ό 
αντύςτοιχησ βαθμύδασ καθηγητό ΑΕΙ. 
Σα προςϐντα του ερευνητό Α΄ βαθμύδασ εύναι: 
Αποδεδειγμϋνη ικανϐτητα να αναπτϑςςει την ϋρευνα και τισ εφαρμογϋσ τησ ςε 
νϋουσ τομεύσ, να ςυντονύζει δραςτηριϐτητεσ ςε ευρϑτερα πεδύα ϋρευνασ και 
τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ, να ςυμβϊλει ςτη χϊραξη ερευνητικόσ και τεχνολογικόσ 
πολιτικόσ και την ανϊπτυξη ερευνητικών οργανιςμών με την προςϋλκυςη 
εξωτερικών χρηματοδοτόςεων, να ϋχει αναγνωριςτεύ διεθνώσ για τη ςυμβολό 
του ςε επιςτημονικοϑσ και τεχνολογικοϑσ τομεύσ τησ ειδικϐτητϊσ του, να ϋχει 
ςυμβϊλει ςτη διϊδοςη και εφαρμογό τησ παραγϐμενησ απϐ την ϋρευνα γνώςησ, 
να ϋχει πλοϑςιο ςυγγραφικϐ ϋργο ςε μονογραφύεσ ό δημοςιεϑςεισ ςε περιοδικϊ 
διεθνώσ αναγνωριςμϋνου κϑρουσ ό και ςημαντικϊ διπλώματα ευρεςιτεχνύασ και 
να ϋχει τϑχει αναγνώριςησ απϐ ϊλλουσ ερευνητϋσ η ςυμβολό του ςτην πρϐοδο 
τησ επιςτόμησ και τησ τεχνολογύασ. 
- Να γνωρύζουν την ελληνικό γλώςςα. 
- Να μην ϋχουν ςυμπληρώςει κατϊ τον χρϐνο υποβολόσ τησ υποψηφιϐτητασ τουσ 
το 63ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ. 
 
2. Ο Διευθυντόσ του Ινςτιτοϑτου: 
- προϏςταται των υπηρεςιών αυτοϑ 
- ϋχει την ευθϑνη για τη λειτουργύα  του ινςτιτοϑτου, την κατϊρτιςη και ειςόγηςη  
ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο του ερευνητικοϑ κϋντρου του ερευνητικοϑ και 
αναπτυξιακοϑ προγρϊμματοσ του ινςτιτοϑτου, την κατϊρτιςη ςχεδύου για τα 
κονδϑλια του ετηςύου προϒπολογιςμοϑ του ερευνητικοϑ κϋντρου που αφοροϑν 
ςτισ δραςτηριϐτητεσ του ινςτιτοϑτου και αςκεύ κϊθε ϊλλη αρμοδιϐτητα που του 
ανατύθεται με τον εςωτερικϐ κανονιςμϐ ό ειδικϐτερα με απϐφαςη του 
διοικητικοϑ ςυμβουλύου. 
- εύναι πλόρουσ απαςχϐληςησ και διορύζεται με απϐφαςη του Τπουργοϑ 
Παιδεύασ,΄Ερευνασ  και Θρηςκευμϊτων για οριςμϋνο χρϐνο, διϊρκειασ τεςςϊρων 
(4) ετών. 
- ςυγχρϐνωσ μπορεύ να αςκεύ ερευνητικϊ καθόκοντα ςτο ύδιο ερευνητικϐ κϋντρο 
και αν εύναι καθηγητόσ Α.Ε.Ι μπορεύ να διδϊςκει ϋνα εξαμηνιαύο μϊθημα. 
 
4.Για τον διοριςμϐ απαιτοϑνται τα εξόσ δικαιολογητικϊ: 
I. Πιςτοποιητικϐ γεννόςεωσ. Προκειμϋνου για πολύτεσ κρατών–μελών τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ του κρϊτουσ, την 
ιθαγϋνεια του οπούου ϋχει ο υποψόφιοσ. 
II. Για τουσ ϊρρενεσ πιςτοποιητικϐ ςτρατολογικόσ καταςτϊςεωσ. Σο κώλυμα των 
ςτρατιωτικών υποχρεώςεων δεν ιςχϑει για πολύτεσ κρϊτουσ-μϋλουσ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, ςτο οπούο δεν προβλϋπεται ϐμοιο κώλυμα διοριςμοϑ. 
III.Αντύγραφο ποινικοϑ μητρώου δικαςτικόσ χρόςεωσ. 
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Σα δικαιολογητικϊ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου δεν υποβϊλλονται απϐ 
τον/την ενδιαφερϐμενο/η, αλλϊ θα αναζητηθοϑν αυτεπαγγϋλτωσ απϐ τη Γενικό 
Γραμματεύα Έρευνασ και Σεχνολογύασ  βϊςει των διατϊξεων των ϊρθρων 5 του Ν. 
3242/04 (ΥΕΚ Α’ 102) και 16 του Ν. 3448/06 (ΥΕΚ Α’ 57) ςτο πλαύςιο τησ 
ϋκδοςησ τησ τελικόσ πρϊξησ διοριςμοϑ. 
 
Οι υποψόφιοι οφεύλουν να υποβϊλουν τα ακϐλουθα: 
 
 Αύτηςη (χειρϐγραφη ό δακτυλογραφημϋνη) ςτην οπούα ο/η ενδιαφερϐμενοσ/η 

θα ζητεύ να γύνει δεκτό η υποψηφιϐτητϊ του/τησ και θα αναφϋρει τα 
ςυνυποβαλλϐμενα δικαιολογητικϊ. 

 Τπεϑθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ςτην οπούα θα δηλώνονται (εν γνώςει 
των κυρώςεων που προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 
του Ν. 1599/1986) τα ακϐλουθα: ιθαγϋνεια κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ, βεβαύωςη 
ολοκλόρωςησ ςτρατιωτικών υποχρεώςεων, λευκοϑ ποινικοϑ μητρώου, 
ακρύβειασ ϐλων των υποβαλλομϋνων ςτοιχεύων. Σα μϋλη ΔΕΠ θα πρϋπει επύςησ 
να δηλώνουν ϐτι ςε περύπτωςη εκλογόσ τουσ θα ενταχθοϑν ςε καθεςτώσ 
μερικόσ απαςχϐληςησ ςτο Ίδρυμα, απϐ το οπούο προϋρχονται, και ϐτι η 
ςχετικό πρϊξη θα προςκομιςτεύ ςτο ερευνητικϐ κϋντρο ςε εϑλογο διϊςτημα 
απϐ το διοριςμϐ τουσ. 

 Αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα, ςτην ελληνικό γλώςςα, ςε δϑο (2) αντύτυπα 
ςε ϋντυπη μορφό, και δϑο (2) ςε ηλεκτρονικό μορφό (CD ROM κ.λπ.). 

 Αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα, ςτην αγγλικό γλώςςα, ςε δϑο (2) αντύτυπα 
ςε ϋντυπη μορφό, και δϑο (2) ςε ηλεκτρονικό μορφό (CD ROM κ.λπ.). 

 Ανϊτυπα δημοςιεϑςεων ςε δϑο (2) αντύτυπα ςε ηλεκτρονικό μορφό (CD ROM 
κ.λπ.) μϐνο. 

 Υωτοαντύγραφο αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ. 
 Αντύγραφα τύτλων ςπουδών τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ. Εφϐςον πρϐκειται 

για τύτλουσ ςπουδών απϐ ιδρϑματα τησ αλλοδαπόσ, οι υποψόφιοι/εσ 
υποχρεοϑνται να προςκομύςουν πιςτοποιητικϐ αναγνώριςησ απϐ το ΔΟΑΣΑΠ 
(πρώην ΔΙΚΑΣΑ). 

 
5. Οι υποψηφιϐτητεσ υποβϊλλονται ςτη Γενικό Γραμματεύα Έρευνασ και 
Σεχνολογύασ. Σαχυδρομικό Διεϑθυνςη: Μεςογεύων 14-18, 11510  Αθόνα,  Σ.Θ. 
14631, τηλ. 2107458085, αρμϐδια: Αλεξύα ιταρϋνιου ϋωσ και την Παραςκευό, 
20 Απριλύου 2018. 

 
                  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

    ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ        
 
 

    ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΩΣΑΚΗ                                 
 
 
 

ΚΟΙΝOΠΟΙΗΣΗ:   -Ε.Κ. «ΕΑΑ» 
Εσωτ. διανομή: Ι 3  (2)             
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