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ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 
Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις: 

 του Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199), 
όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 9 αυτού, 

 του άρθρου 28 του Ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), 

 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280), όπως 
ισχύει, 

 του άρθρου 47 του Ν. 4415/2016  «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, την 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159), 

 του Ν. 2431/1996 (Α’ 175) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Δημόσια Διοίκηση», 

 του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα» 
(Α’ 39), όπως ισχύει, 

 την υπ΄αριθμ. 218850/Γ2/12.12.21017 Κοινη Αποφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
Υ.Ο.Δ.Δ.  685/19-12-2017) 

 της με αριθμό 222605/18.12.2017 Απόφασης του Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας έως τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του» (Β’ 4586), 

2. Την με αριθμό 301/4.8.2017 απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, με την οποία διορίστηκε Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ο Δρ. 
Νεκτάριος Νασίκας (ΥΟΔΔ 436), 

 

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των δύο (2) θέσεων 
Αναπληρωτών Διευθυντών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής ΕΛΙΔΕΚ): 
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1. Αναπληρωτής Διευθυντής, αρμόδιος για  θέματα Διοίκησης (Κωδικός θέσης: ΑΝΔΔΙ) 
2. Αναπληρωτής Διευθυντής, αρμόδιος για  θέματα Έρευνας (Κωδικός θέσης: ΑΝΔΕΡ) 

Έδρα 
 
Η έδρα του ΕΛΙΔΕΚ βρίσκεται στην Αθήνα (Βασ. Σοφίας 127). 
 
Αντικείμενο εργασιών 
 
Ο ένας εκ των Αναπληρωτών Διευθυντών είναι αρμόδιος για  θέματα Διοίκησης  του ΕΛΙΔΕΚ.  
Ο δεύτερος εκ των Αναπληρωτών Διευθυντών είναι αρμόδιος για θέματα έρευνας του ΕΛΙΔΕΚ. 
 
Οι Αναπληρωτές Διευθυντές θα αναπληρώνουν τον Διευθυντή, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που θα 
τους ανατεθούν, σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιαδήποτε αιτία. 
Σε περίπτωση έλλειψης του Διευθυντή για οποιαδήποτε αιτία, αυτός αναπληρώνεται στα 
καθήκοντά του από τούς Αναπληρωτές Διευθυντές μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου 
Διευθυντή, και πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών. 
 
Είδος απασχόλησης και διάρκειά της 
 
Οι θέσεις των Αναπληρωτών Διευθυντών του ΕΛΙΔΕΚ είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης με τετραετή (4ετή) θητεία και δυνατότητα ανανέωσής της μόνο μία φορά. 
 
Αποδοχές 
 
Οι αποδοχές των Αναπληρωτών Διευθυντών καθορίζονται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
218850/Γ2/12.12.21017 Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.  685/19-12-2017) και 
επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΛΙΔΕΚ. 
 
 

Προσόντα Αναπληρωτή Διευθυντή, αρμοδίου για  θέματα Διοίκησης 
 
Ο αρμόδιος για  θέματα Διοίκησης Αναπληρωτής Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ είναι επιστήμονας με 
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, τεκμηριωμένη και εκτενή διοικητική ικανότητα και πολυετή 
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης της έρευνας και ερευνητικής πολιτικής καθώς και 
βαθιά γνώση του ερευνητικού οικοσυστήματος της χώρας. Πρέπει να γνωρίζει  άριστα την Ελληνική 
γλώσσα, επαρκώς την Αγγλική γλώσσα και να μην έχει συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του 
κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του. 
 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής αρμόδιος για θέματα Διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ πρέπει κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας να έχει: 

 Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή 
αναγνωρισµένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, οικονομικής ή 
διοικητικής κατεύθυνσης 

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ή Διδακτορικό της ημεδαπής ή αναγνωρισµένο από το 
ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής 

 Τεκμηριωμένη εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών σε θέσεις με 
διοικητικές, διαχειριστικές  και συντονιστικές  αρμοδιότητες που να σχετίζονται με την 
λειτουργία  ακαδημαϊκών ή ερευνητικών φορέων ή την εποπτεία αυτών 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης της έρευνας και ερευνητικής 
πολιτικής  

ΑΔΑ: Ω1Ν346Μ77Γ-1Χ5



 Βαθιά γνώση του εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας καθώς 
και του θεσμικού και διαχειριστικού πλαισίου που διέπει το οικοσύστημα αυτό  

 Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας  

 Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 Εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές (για τους 
άρρενες υποψηφίους) 

 Να μην έχει συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του 

 Να μην έχει καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχει 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου 
εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα 
πολιτικά του δικαιώματα. Να μην τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 
μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις. 

 

Θα συνεκτιμηθούν: 

 Η άνεση στην επικοινωνία και το πνεύμα ομαδικής εργασίας 

 Η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
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Προσόντα Αναπληρωτή Διευθυντή, αρμοδίου για  θέματα Έρευνας 
 
Ο αρμόδιος για θέματα Έρευνας Αναπληρωτής Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ είναι επιστήμονας με 
διδακτορικό τίτλο, αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα και πρέπει να έχει συμμετάσχει επιτυχώς 
στην υλοποίηση ερευνητικών έργων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιαδήποτε ιδιότητα. Πρέπει 
να γνωρίζει άριστα την Ελληνική γλώσσα, επαρκώς την Αγγλική γλώσσα και να μην έχει 
συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της υποψηφιότητας του. 
 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής αρμόδιος για θέματα Έρευνας του ΕΛΙΔΕΚ  πρέπει κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας να έχει: 

 Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή 
αναγνωρισµένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής 

 Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισµένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο 
σπουδών της αλλοδαπής 

 Συγγραφικό έργο, σε μονογραφίες ή πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
διεθνούς κύρους ή /και διεθνή συνέδρια  

 Επιτυχή συμμετοχή στη διαχείριση και την υλοποίηση ερευνητικών έργων στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό με οποιαδήποτε ιδιότητα 

 Εμπειρία στο σχεδιασμό, σύνταξη, προκήρυξη και αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών 
έργων  

 Τεκμηριωμένη  εργασιακή προϋπηρεσία  σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης  φορέων της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

 Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας 

 Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 Εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές (για τους 
άρρενες υποψηφίους) 

 Να μην έχει συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του 

 Να μην έχει καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχει 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου 
εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα 
πολιτικά του δικαιώματα. Να μην τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 
μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις. 

 

Θα συνεκτιμηθούν: 

 Η άνεση στην επικοινωνία και το πνεύμα ομαδικής εργασίας 

 Ο δυναμισμός και η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
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Υποβολή Υποψηφιότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέχρι την Παρασκευή 26 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12.00 μμ. 

Η υποψηφιότητα τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Υπογεγραμμένη αίτηση, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται, η 
οποία θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. Απλά αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών και, προκειμένου περί τίτλων σπουδών της 
αλλοδαπής επίσημες μεταφράσεις τους στην ελληνική γλώσσα καθώς και την πράξη 
αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και διπλωμάτων ξένων γλωσσών. 

4. Βεβαίωση εργοδότη ή/και κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συμβάσεις, δελτία/τιμολόγια 
παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) που να τεκμηριώνει την εργασιακή προϋπηρεσία. 

5. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής προϋπηρεσίας που να τεκμηριώνουν την 
προϋπηρεσία/εμπειρία/τεχνογνωσία/εξοικείωση ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να 
συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση προϋπηρεσίας/εμπειρίας/τεχνογνωσίας 
που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και την εν γένει υποστήριξη της υποψηφιότητας του. 

6. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή την νόμιμη 
απαλλαγή από αυτές, την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος καθώς και ότι 
δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 
και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει 
παραγραφεί, δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα, δεν τελεί υπό 
στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία 
τύπου .pdf αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
στο: recruitment@elidek.gr. 

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων 

1. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι υποψηφιότητες που θα παραληφθούν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. 
Υποψηφιότητες που δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω (υπό 1-6) 
απαραίτητα δικαιολογητικά απορρίπτονται αυτοδίκαια και δεν αξιολογούνται. 
Υποψηφιότητες που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα απορρίπτονται και δεν 
αξιολογούνται.  
Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για την παραλαβή της 
υποψηφιότητας τους.  

2. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από τον Διευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ και θα αποτελείται 
από την αξιολόγηση του βιογραφικού και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων και από 
προσωπική συνέντευξη, στην οποία θα προσκληθούν (σε ημερομηνία και ώρα που θα τους 
κοινοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) οι υποψήφιοι που θα πληρούν όλα τα 
απαιτούμενα προσόντα και η αίτησή τους συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά. 

4. Από τις υποψηφιότητες που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω 
συνοδευόμενες από πλήρη δικαιολογητικά, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και 
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συνάπτεται σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 ετών, με 
δυνατότητα ανανέωσης μια μόνο φορά, με τον/την επιλεχθέντα/επιλεχθείσα. Ο/η 
ενδιαφερόμενος/νη που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί για την αρχική αποδοχή της υποψηφιότητας 
του/της και θα κληθεί να τεκμηριώσει τα προσόντα και την εμπειρία του προσκομίζοντας τα 
πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών) για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας διορισμού του/της καθώς και: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της 
αστυνομικής ταυτότητας, πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Πιστοποιητικό 
Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι και φυγόδικοι, 
πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της 
περιφέρειας του τόπου γέννησής τους, Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’ 
(για τους Έλληνες άνδρες) και για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια αντίστοιχο 
πιστοποιητικό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό ότι δεν υπέχουν 
υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί. 

5. Σε περίπτωση που τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά και 
λοιπά στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί, η υποψηφιότητα απορρίπτεται. 

6. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΙΔΕΚ και στη Διαύγεια. 

 
Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

 
 
 
 

Δρ. Νεκτάριος Νασίκας 
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