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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERC StG 2016 ‘SeaLiT’. 

 
 

Το ΙΜΣ/ΙΤΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Starting Grant 2016  ‘SeaLiT’ (κωδικός 
προγράμματος 714437) απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα 
Ερευνητή/τριας.  
 Ο υποψήφιος καλείται να εργαστεί στη θεματική της ναυτιλιακής ιστορίας της Αδριατικής 
Θάλασσας κατά την περίοδο, 1830-1920. Στο πλαίσιο αυτό καλείται να διεξάγει έρευνα, να εισάγει 
και να επεξεργάζεται δεδομένα σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, να συμμετέχει στις 
δραστηριότητες του προγράμματος SeaLiT (ανάρτηση κειμένων και δεδομένων στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος, δραστηριότητες διάχυσης κλπ) και να γράψει ένα κείμενο για τον τελικό συλλογικό 
τόμο του προγράμματος στα αγγλικά. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

1. Διδακτορική Διατριβή στη Νεότερη Ιστορία με έμφαση στον μακρύ 19ο αιώνα. Επίσης η όποια 

εξειδίκευση σε ζητήματα ναυτιλιακής ιστορίας θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη. 

2. Άριστη γνώση ιταλικής και αγγλικής γλώσσας και αποδεδειγμένη ικανότητα κατανόησης και 

εμβάθυνσης ιστορικών πηγών στην ιταλική γλώσσα.  

3. Εμπειρία στη διαχείριση ιστορικών δεδομένων και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.  

 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 

1. Καλή γνώση, Γερμανικής  ή και Γαλλικής γλώσσας.  

Τόπος εργασίας: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο, Κρήτη. 
Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.   
Μηνιαίος Μισθός: 1200 ευρώ περίπου.  
 
Αιτήσεις 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας και τα σχετικά δικαιολογητικά, δείγμα γραπτής 
ακαδημαϊκής εργασίας τους (π.χ. διδακτορική διατριβή) και δυο (2) συστατικές επιστολές μέχρι τις 
15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 (Ελλάδας) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
apostolosdelis@ims.forth.gr και info@ims.forth.gr υπ' όψιν Δρ. Απόστολου Δελή και Γεωργίας 
Παπαδάκη.  
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Επικοινωνία 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δρ. 
Απόστολο Δελή, τηλ.: (+30) 28310 56627, 25146, Email: apostolosdelis@.ims.forth.gr  
 
Αξιολόγηση Αιτήσεων 

 Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται 
εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και των αναγκών του 
ερευνητικού προγράμματος ‘SeaLiT’. 

 Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη 
ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΜΣ/ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει  
για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής. 

 Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε 
ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί. 

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν από τριμελή επιτροπή  θα ειδοποιηθούν κατ΄ ιδίαν για την 
αρχική αποδοχή της αίτησής τους και θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
(ή επικυρωμένα αντίγραφά τους). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα 
δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται. 

 Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών 
Σπουδών (http://www.ims.forth.gr). 

 Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με 
ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη. 

 Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα 
αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με 
γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-
1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 
 

Η Διευθύντρια του ΙΜΣ / ΙΤΕ  
 
 
 
 

Αγγελική-Χαρίκλεια (Τζελίνα) Χαρλαύτη 
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