
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Π P O K H P Y Ξ H  

για την πλήρωση: α) µιας (1) κενής οργανικής θέσης ∆ιευθυντή του Κέντρου Ερεύνης του 

Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισµού, β) µιας (1) κενής οργανικής θέσης ερευνητή Γ΄ 

βαθµίδας του Κέντρου  Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισµού και γ) µιας (1) 

κενής οργανικής θέσης ερευνητή Γ΄ βαθµίδας του Κέντρου  Ερευνών Αστρονοµίας και 

Εφηρµοσµένων Μαθηµατικών της Ακαδηµίας Αθηνών. 

 

 
 

Με την από 21.3.2005 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

που εκδόθηκε σύµφωνα µε:    

1) Tις διατάξεις των παραγρ. 2, 4 και 9 του άρθρου 1 του N. 1894/ 1990 “Για την 

Aκαδηµία Aθηνών και άλλες διατάξεις ” (Φ.E.K. 110/1990 τ. A´),  

2) Tις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 10, της παραγρ. 3 του άρθρου 11, της παραγρ. 

2 του άρθρου 15 του Ν. 1514/1985 “Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας” 

(Φ.Ε.Κ. 13/1985 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την διάταξη της παραγρ. 12 του άρθρου 1 

του Ν. 2919/2001 “Σύνδεση έρευνας και Τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις” 

(Φ.Ε.Κ. 128 τ. Α΄) και των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 16 και 2 του άρθρου 17 του αυτού ως 

άνω νόµου (N. 1514/1985), 

3) Τη διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/1999, τ. Α΄),             

4) Τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 “Συνταγµατικά 

κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος 

προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις ” (Φ.Ε.Κ. 220/2002 τ. Α΄),      

5) Tις διατάξεις του N. 2431/1996 “∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Eυρωπαϊκής 

Ένωσης στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση ” (Φ.E.K. 175/1996 τ. A΄),  

6) Tις διατάξεις του Προεδρ. ∆/τος αριθ. 134/1999 “∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της 

Eυρωπαϊκής Ένωσης στα A.E.I., T.E.I, και λοιπά N.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες Yπηρεσίες του χώρου 

Tριτοβάθµιας Eκπαίδευσης αρµοδιότητας του YΠEΠΘ ” (Φ.E.K. 132/ 1999 τ. A΄),  

7) Tο έγγραφο υπ’ αριθ. 2/68620 από 5.1.2005 του Yπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους),       

8) Tην ΠYΣ 55/11.11.1998 (περ. ι άρθρο 3), και δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθ. 

65/31.3.2005 (τεύχος Παράρτηµα)  

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  τ  α  ι 
 

Η πλήρωση των ακόλουθων θέσεων ερευνητικού προσωπικού της Ακαδηµίας Αθηνών: 
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α) µιας (1) κενής οργανικής θέσης ∆ιευθυντή του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και 

Νέου Ελληνισµού, µε πενταετή θητεία, 

β) µιας (1) κενής οργανικής θέσης ερευνητή Γ΄ βαθµίδας του Κέντρου  Ερεύνης του 

Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισµού, µε τριετή θητεία, και 

γ) µιας (1) κενής οργανικής θέσης ερευνητή Γ΄ βαθµίδας του Κέντρου  Ερευνών 

Αστρονοµίας και Εφηρµοσµένων Μαθηµατικών, µε τριετή θητεία. 

 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 τα εξής τουλάχιστον προσόντα: 

       Προκειµένου για τη θέση διευθυντή, να είναι ερευνητές που έχουν τα προσόντα 

ερευνητή Α΄ Βαθµίδας, όπως αυτά καθορίζονται στην διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του 

Ν. 1514/ 1985, όπως τροποποιήθηκε µε την διάταξη της παραγρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 

2919/2001 “Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 

128 τεύχος Α΄), δηλαδή να έχουν αποδεδειγµένη ικανότητα να αναπτύσσουν την έρευνα και 

τις εφαρµογές της σε νέους τοµείς, να συντονίζουν δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία 

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συµβάλλουν στη χάραξη ερευνητικής και 

τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισµών µε την προσέλκυση 

εξωτερικών χρηµατοδοτήσεων, να έχουν αναγνωριστεί διεθνώς για τη συµβολή τους σε 

επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς της ειδικότητάς τους, να έχουν συµβάλει στη 

διάδοση και εφαρµογή της παραγόµενης από την έρευνα γνώσης, να έχουν πλούσιο 

συγγραφικό έργο σε µονογραφίες ή δηµοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου 

κύρους ή και σηµαντικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Για την Α΄ βαθµίδα απαιτούνται και τα 

προσόντα των προηγουµένων βαθµίδων (Β΄, Γ΄ και ∆΄), όπως αυτά καθορίζονται µε τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 1514/85 (Φ.Ε.Κ. 13 τεύχος Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε µε την διάταξη της παραγρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2919/2001 “Σύνδεση 

έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 128 τεύχος Α΄). 

Προκειµένου για τις θέσεις ερευνητών Γ΄ βαθµίδας, τεκµηριωµένη ικανότητα να 

σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέµουν 

τµήµατα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν. 

Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά 

διεθνώς αναγνωρισµένα ή και να έχουν διεθνή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Σε περίπτωση που εκκρεµούν αιτήσεις έρευνας και εξέτασης για χορήγηση 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις του αρµόδιου γραφείου 



 - 3 -  

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Να έχουν επίσης και τα προσόντα  της ∆´ βαθµίδας που είναι: 

Γνώσεις και αποδεδειγµένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση µιας φάσης ή ενός τµήµατος 

έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από τα προσκοµιζόµενα 

στοιχεία. 

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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να 

καταθέσουν πριν τον διορισµό τους πιστοποιητικό τύπου A΄ του αρµόδιου στρατολογικού 

γραφείου. 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. 

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 - Aθήνα)  αίτηση. 

 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 

α) Πιστοποιητικό του αρµοδίου ∆ηµάρχου ή Προέδρου Kοινότητας από το οποίο να 

προκύπτει  ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας. 

Προκειµένου για πολίτες Kράτους-Mέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της 

αρµοδίας αρχής του Kράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

β) ∆ιδακτορικό δίπλωµα. 

γ) Bιογραφικό σηµείωµα εις τριπλούν, το οποίο πρέπει να περιέχει σπουδές, 

ακαδηµαϊκούς τίτλους, επαγγελµατική σταδιοδροµία, ανάλυση της επιστηµονικής 

δραστηριότητας, κατάλογο τυχόν ανακοινώσεων σε επιστηµονικά συνέδρια καθώς και τυχόν 

διακρίσεις. 

δ) ∆ηµοσιεύσεις εις τριπλούν. 

ε) Oι πολίτες Kράτους - Mέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
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των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Eλληνικού A.E.I. ή 

απολυτήριο Eλληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας ∆΄ 

επιπέδου από το Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 

γνώση και άνετη χρήση της Eλληνικής γλώσσας. 

στ) Αντίγραφο Ποινικού Mητρώου γενικής χρήσης. 

ζ) Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθµια Yγειονοµική Eπιτροπή. 

η) Πιστοποιητικό της Eισαγγελίας ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι. 

Tα δικαιολογητικά µε στοιχεία στ΄, ζ΄ και η΄ θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το 

αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. 

     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία 

της Aκαδηµίας Aθηνών (οδός Πανεπιστηµίου 28 και Σίνα, τηλ. 210 3614552). 

 

Aθήνα, 8 Απριλίου 2005  

 

          O Πρόεδρος       O Γενικός Γραµµατεύς 

                     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ               NIKOΛAOΣ MATΣANIΩTHΣ 

 

 

      

 

 

 


