Αγία Παρασκευή, 10/7/2017

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων
Στις 10 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3 μ.μ., η 3μελής Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 100/2017‐1850/08‐05‐2017 απόφαση της Διεύθυνσης Διοικητικού (Τμήμα
Προσωπικού) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», αποτελούμενη από τους Δρ. Σ. Χαρισόπουλο (Ερευνητή Α
και Δ/ντή του ΙΠΣΦ), Δρ. Α. Σφέτσο (Ερευνητή Β’ του ΙΠΡΕΤΕΑ) και Δρ. Π. Πέτρου (Ερευνήτρια Α’ του
ΙΠΡΕΤΕΑ) συνήλθε σε τηλεδιάσκεψη με σκοπό την αξιολόγηση υποψηφίων που εμπρόθεσμα
υπέβαλαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 015/2017‐830/03‐05‐
2017 προκήρυξη (ορθή επανάληψη) για την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού
προγράμματος‐έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΞΗ – Ακτινοβολήσεις TANDEM» με φορέα χρηματοδότησης
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) με αριθμό συμβολαίου (Grant Agreement)
633053. Η σχετική προκήρυξη με ΑΔΑ: ΨΒΑΥ469ΗΕΒ‐ΛΙΓ δίνεται στο Παράρτημα.
Για την εν λόγω θέση υποψήφιος ήταν μόνο ο κ. Μιλτιάδης Ανδριάνης ο οποίος και υπέβαλε
εμπρόθεσμα όλα τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης
εξέτασε κατ’ αρχάς τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου, όπως προβλέπεται από την σχετική
προκήρυξη και διαπίστωσε ότι αυτά πληρούνται από τον κ. Ανδριάνη. Από την εξέταση των
ουσιαστικών του προσόντων, με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υποψήφιος, η
Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι:
Ο κ. Μιλτιάδης Ανδριάνης (έτος γέννησης 1977) πήρε το Πτυχίο Φυσικού από το Πανεπιστήμιο
Αθηνών το 2002 με βαθμό «Καλώς» 6,41/10 και στη συνέχεια (2003) το Διατμηματικό Μ.Δ.Ε
(Master’s) στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής του
ίδιου Πανεπιστημίου με βαθμό 7,5/10. Από τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2005
και από τον Νοέμβριο του 2005 έως και τον Φεβρουάριο του 2008 εργάστηκε ως καθηγητής
Πληροφορικής‐Ηλεκτρονικών σε Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από τον 2/2008
έως τον 1/2017 ο κ. Ανδριάνης εργάστηκε με σύμβαση ως επικεφαλής τεχνικός υπεύθυνος
λειτουργίας και συντήρησης του επιταχυντή Tandem του ΙΠΣΦ. Στο εν λόγω διάστημα παρείχε
εξειδικευμένες υπηρεσίες σε πέντε (5) ερευνητικά προγράμματα (E10278, E11545, E11784, E11928).
Από την ενεργό συμμετοχή του σε αυτά, ο κ. Ανδριάνης έχει δύο δημοσιεύσεις (μία σε διεθνές
περιοδικό με σύστημα κριτών και μία σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου).

Επιπλέον, ο κ. Ανδριάνης, ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα και καλά την γερμανική. Είναι κάτοχος
αδείας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνολόγου Α’, έχει εκπληρωμένες τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις, έχει σημαντική εμπειρία στην χρήση και ανάπτυξη ψηφιακών και αναλογικών
ηλεκτρονικών, αλλά και στην χρήση ειδικευμένου λογισμικού που απαιτεί η θέση του υπεύθυνου
λειτουργίας του επιταχυντή.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι, τα ουσιαστικά προσόντα (τεχνικές γνώσεις, προϋπηρεσία κλπ.)
του κ. Ανδριάνη καλύπτουν πλήρως τα απαιτούμενα για την κάλυψη της θέσης προσόντα και τα
επιμέρους προσόντα αξιολογήθηκαν με τον αντίστοιχο μέγιστο συντελεστή βαρύτητας.
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει τον κ. Μιλτιάδη Ανδριάνη για την
πλήρωση της θέσης.

Η Επιτροπή

Δρ. Σωτήριος Χαρισόπουλος (Πρόεδρος)

ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟ
Σ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
____________________________________

Δρ. Α. Σφέτσος

Digitally signed by ΣΦΕΤΣΟΣ
ΣΦΕΤΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Date: 2017.07.11 10:39:55 +03'00'
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
____________________________________

Δρ. Π. Πέτρου

Digitally signed by ΠΕΤΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Date: 2017.07.11 10:21:32 +03'00'
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
____________________________________

Digitally signed by ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
DN: c=GR, o=Demokritos National Center for
Scientific Research, cn=ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ,
1.2.840.113549.1.9.2=sharisop@demokritos.gr
Date: 2017.07.10 22:15:22 +03'00'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δημόκριτος»
ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ. Τ.Θ. 60037 ΤΗΛ.210-6503000, FAX 210-6532649 email: dd.protokol@admin.demokritos.gr

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Αγ. Παρασκευή

:

3-5-2017

Αρ. Πρωτ.

:

015/2017-830

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η – ΑΔΑ: ΨΒΑΥ469ΗΕΒ-ΛΙΓ
Θέμα: Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος / έργου με
τίτλο «ΣΥΝΤΗΞΗ – Ακτινοβολήσεις TANDEM» (Ε-11551) – Φορέας Χρηματοδότησης:
European Commission, με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement No 633053.
Σχετ.: - Το απόσπασμα πρακτικού της 604ης Συνεδρίασης / 28-4-2017 (θέμα 14ο) του
ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Το Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που
εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 καθώς και
την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 604η, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού
συνεργάτη – Τεχνικού Υπεύθυνου Λειτουργίας του Επιταχυντή Ιόντων Tandem – με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες με δυνατότητα
επέκτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού
προγράμματος / έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΞΗ – Ακτινοβολήσεις TANDEM» (Ε-11551) –
Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, με αριθμ. συμβολαίου: Grant
Agreement No 633053.
Χρονική Διάρκεια /
Τόπος απασχόλησης
Έναν Επιστημονικό Συνεργάτη - Τεχνικό Υπεύθυνο Λειτουργίας του ΕΝΑ (1) Έξι μήνες με
Επιταχυντή Ιόντων Tandem με:
δυνατότητα επέκτασης
 Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση Φυσικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
έως τη λήξη του έργου,,
(10%)
στο πλαίσιο του
 Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master's) Ηλεκτρονικής ή
προγράμματος με
συναφούς ειδικότητας (15%)
τίτλο:
 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αναλογικά κυκλώματα και κυκλώματα
«ΣΥΝΤΗΞΗ –
υψηλών τάσεων (5%)
Ακτινοβολήσεις
 Προϋπηρεσία σε επιταχυντικά συστήματα (60%)
TANDEM», το οποίο
 Τυχόν εμπειρία σε χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων
υλοποιείται στις
εξομοίωσης οπτικής ιόντων ή/και γνώσεις προγραμματισμού με
Εγκαταστάσεις του
το λογισμικό πακέτο LabView (5%)
ΙΠΣΦ του
 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (5%)
ΕΚΕΦΕ «Δ»
Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα με συντελεστές βαρύτητας: Άτομα
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ
«Την ευθύνη και την τακτική συντήρηση των συστημάτων του Επιταχυντή Tandem του
ΙΠΣΦ και τη στενή συνεργασία με τους ερευνητές του Εργαστηρίου Επιταχυντή Tandem
του ΙΠΣΦ».

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη , υποδικία , δικαστική συμπαράσταση ), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του
άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/1994.
Γνωστοποιείται ότι η αξιολόγηση και η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα
πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος», η οποία θα εξετάσει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων,
περιλαμβανομένης και συνέντευξης με αυτούς εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με
απόφαση του ΔΣ του φορέα. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και καθορίζει με
αιτιολογημένη απόφασή της, τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας με βάση:
- Τους τίτλους σπουδών και τη βαθμολογία των τίτλων αυτών.
- Την αποδεδειγμένη εμπειρία σε αναλογικά κυκλώματα και κυκλώματα υψηλών
τάσεων, σε επιταχυντικά συστήματα, καθώς και τυχόν εμπειρία σε χρήση
εξειδικευμένων προγραμμάτων εξομοίωσης οπτικής ιόντων ή/και γνώσεις
προγραμματισμού με το λογισμικό πακέτο LabView.
- Την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις – εφόσον
πραγματοποιηθούν – με καθέναν από αυτούς.
Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια
κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων,
αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 (23:59)
μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-830 Προκήρυξη, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»:
dd.protokol@admin.demokritos.gr
Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική –
βρίσκονται
αναρτημένες
στην
ιστοσελίδα
του
ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»
http://www.demokritos.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους.
4. Εκπληρωμένες οι Στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή
διασφαλισμένη τετραετής αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεων από την έναρξη της
σύμβασής.
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