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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΙΔΡΥΜΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Φωκά 130 

74100 Ρέθυμνο Κρήτης  

 
 

Αρ.Πρωτ. 1068 
Ρέθυμνο 20/11/2017 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ένα (1) μεταδιδακτορικό 

ερευνητή στο πρόγραμμα MedStach, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 

 
Το Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, στα πλαίσια του προγράμματος Eastern 
Mediterranean Science and Technology Center of Excellence for Archaeology and Cultural 
Heritage — MedSTACH (763635 - H2020-WIDESPREAD-2016-2017/H2020-WIDESPREAD-04-
2017-TeamingPhase1), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 
πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 93 του ν.4310/2014 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.4386/2016), για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα 
περιγράφεται κατωτέρω.  
 
ΘΕΣΗ: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 
 
Πρόγραμμα: Eastern Mediterranean Science and Technology Center of Excellence for 
Archaeology and Cultural Heritage — MedSTACH (763635 - H2020-WIDESPREAD-2016-
2017/H2020-WIDESPREAD-04-2017-TeamingPhase1) 
Έναρξη σύμβασης: 1 Ιανουαρίου 2018 
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Διάρκεια Σύμβασης: 2 μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης 

Τόπος απασχόλησης: Ρέθυμνο Κρήτης 

Αμοιβή: € 2020 μηνιαία μικτά.  
Ref.: MedStach-01-November 2017 
 
Περιγραφή 

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος να συμβάλει στην σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου 

(Business Plan) του κέντρου και την διασφάλιση της ποιότητας των ενεργειών του έργου.   

Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα αυτό, ικανότητα ομαδικής συνεργασίας και ανάληψη 

πρωτοβουλιών, ικανότητα επικοινωνίας και εμπειρία με εφαρμογές αρχαιολογικής 

δορυφορικής τηλεπισκόπησης και αρχαιολογικής γεωφυσικής έρευνας (με έμφαση στην 

Ελληνική Αρχαιολογία) είναι απαραίτητη.  

 

• Απαιτούμενα προσόντα: 
o Διδακτορικό Αρχαιολογίας ή φυσικών επιστημών (30%) 
o Προηγούμενη εμπειρία εργασιών πεδίου και συμμετοχής σε ερευνητικά 

προγράμματα Αρχαιολογικής δορυφορικής τηλεπισκόπησης και γεωφυσικών 
διασκοπήσεων (30%) 

o Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (20%) 
o Εμπειρία και δημοσιεύσεις στο θεματικό αντικείμενο της προκήρυξης (20%)  

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να 
υποβάλουν κα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017, τοπική ώρα 23:59 στην 
διεύθυνση (info@ims.forth.gr), με cc: στον Επιστημονικό υπεύθυνο του έργου από πλευράς 
ΙΤΕ, Δρ. Απόστολο Σαρρή (asaris@ims.forth.gr).   
 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

 Αντίγραφα βασικών τίτλων σπουδών, λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και 
βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα 
απαιτούμενα προσόντα και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 

 Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την προκήρυξη και την διαδικασία 
αξιολόγησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Γραμματεία του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, κα. Γεωργία Παπαδάκη (info@ims.forth.gr). 

 Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο της προκήρυξης και 
τις δραστηριότητες της ομάδας του Εργαστηρίου Γεωφυσικής – Δορυφορικής 
Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε 
επαφή με τον Δρ. Απόστολο Σαρρή (asaris@ims.forth.gr). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. 1.Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 
ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη.  

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω 
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 
αποστολής με ταχυμεταφορά, το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο 
παραλαβής.  

mailto:info@ims.forth.gr
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mailto:asaris@ims.forth.gr
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3. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του του ΙΜΣ-ΙΤΕ. 
4. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων 

μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης 
των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης στα έγγραφα τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους, καθώς 
και στον Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες που 
σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής θα διατίθενται από την Γραμματεία του ΙΜΣ-
ΙΤΕ σύμφωνα με την αρχή προστασίας δεδομένων. 

 

 

Η διευθύντρια ΙΜΣ 
 
 
 
 
 

Αγγελική-Χαρίκλεια (Τζελίνα) Χαρλαύτη 
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