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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος «Ανάλυση, ανάκτηση, αναβίωση της
Κλασσικής Αττικής κεραμικής - RE3CAP»

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού
προγράμματος/έργου «Ανάλυση, ανάκτηση, αναβίωση της Κλασσικής Αττικής κεραμικής - RE3CAP» (Ε1775)» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:
1) 1 θεση Συντηρητή αρχαιοτήτων, πτυχιούχου σχολής Συντήρησης αρχαιοτήτων ΤΕΙ. Ο υποψηφιος που
θα προσληφθει θα εργαστει στα πλαισια της ομαδας του ΙΠΣΦ του ΕΚΕΦΕ "Δημοκριτος" που συμμετεχει
στο ερευνητικο προγραμμα "Ανάλυση, ανάκτηση, αναβίωση της Κλασσικής Αττικής κεραμικής RE3CAP" και αναμενεται να διαδραματισει ιδαιτερα σημαντικο ρολο στις δρασεις που αφορουν:
* σε μελετες που αφορουν στην επιστημονική και τεχνολιγική τεκμηρίωση επιλεγμένων δειγμάτων
κεραμικής.
* στο σχεδιασμό και ανάπτυξη υπηρεσίας παραγωγής χαλκομανιών κεραμικής.
Με βαση τα παραπανω επιθυμουμε οι υποψηφιοι, εκτος των τυπικων προσοντων:
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• Nα εχουν αποδεδειγμενη εμπειρια στην μελέτη, συντήρηση αι ανάλυση κεραμικών (συντελεστης
βαρυτητας 60%)
• Να εχουν εμπειρια στην χρήση μη καταστροφικών μεθόδων μελέτης και ανάλυσης δεδομένων
(συντελεστης βαρυτητας 20%)
• Να εχουν μεταπτυχιακό τίτλο/δίπλωμα στη συντήρηση (συντελεστης βαρυτητας 20%)
Η θεση αυτη ειναι διαρκειας 1 ετους.

2) 1 θεση Φυσικου. Οι υποψηφιοι θα πρεπει να εχουν πτυχιο Φυσικου η αλλης συναφους σχολης και
μεταπτυχιακο τιτλο σπουδων. Το διδακτορικο διπλωμα θα θεωρηθει επιπλεον προσον. Ο υποψηφιος
που θα προσληφθει θα εργαστει στα πλαισια της ομαδας του ΙΠΣΦ του ΕΚΕΦΕ "Δημοκριτος" που
συμμετεχει στο ερευνητικο προγραμμα "Ανάλυση, ανάκτηση, αναβίωση της Κλασσικής Αττικής
κεραμικής - RE3CAP" και αναμενεται να διαδραματισει ιδαιτερα σημαντικο ρολο στις δρασεις που
αφορουν:
* σε μελετες που αφορουν στην επιστημονική και τεχνολιγική τεκμηρίωση επιλεγμένων δειγμάτων
κεραμικής.
Με βαση τα παραπανω επιθυμουμε οι υποψηφιοι, εκτος των τυπικων προσοντων:

• Διδακτορικο τιτλος (συντελεστης βαρυτητας 20%)
• Να εχουν εμπειρια με διαδικασιες αναλυσης πειραματικων δεδομενων (συντελεστης βαρυτητας 20%)
• Να εχουν εμπειρια στην χρήση μη καταστροφικών μεθόδων μελέτης και ιδιαίτερα μεθόδους XRF και
ανάλυσης δεδομένων (συντελεστης βαρυτητας 60%)
Η θεση αυτη ειναι διαρκειας 8 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες με τον Δρα Χρήστο Μάρκου, στο τηλέφωνο 210-6503409 και στο e-mail:
cmarkou@inp.demokritos.gr
Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 18/2/2014 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στη διεύθυνση cmarkou@inp.demokritos.gr
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα
ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου,
εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα
του Κέντρου.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr
Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο αριθμός θέσης, ο
αρμόδιος για πληροφορίες.
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