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ΘΔΜΑ: 

Πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεο Γεληθνύ Γηεπζπληή ηνπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ 

Καηλνηνκίαο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο,ησλ Δπηθνηλσληώλ θαη ηεο 

Γλώζεο «ΑΘΗΝΑ»  

 

Α Π Ο Φ Α  Η 

 

Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ    ΚΑΙ   ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α.  ησλ άξζξσλ 13α, 16 θαη ηεο παξ.12 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4310/2014 «΄Δξεπλα, 

Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ: Α΄ 258), 

β. ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4051/2012 «Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ 

πλελλόεζεο ηνπ λ. 4046/2012» (ΦΔΚ: Α΄ 40), 

γ. ηνπ  Π.Γ. 145/2003 «ύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δθαξκνγώλ ησλ 

Σερλνινγηώλ Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο (Κ.Δ.Σ.Δ.Π) (ΦΔΚ: Α΄121) 

 δ.ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3438/2006 «ύζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο – Ρύζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α΄33) 

ε. ηνπ Π.Γ. 114/2014 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ» (ΦΔΚ: 

Α΄ 181), όπσο ηζρύεη, 

ζη. Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 70/2015 «Αλαζύζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ.... Μεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζε Τπνπξγείν Παηδείαο, ΄Δξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ… (ΦΔΚ: Α΄ 

114), 

δ. Σνπ Π.Γ. 73/2015 «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ, 

Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» (ΦΔΚ: Α΄116), 

 

2.Σελ Τ8 απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγό Παηδείαο, ΄Δξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ Κσλζηαληίλν Φσηάθε» (ΦΔΚ: 

Β΄2109) 
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3. Σν γεγνλόο όηη ε πεληαεηήο ζεηεία ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηνπ «ΑΘΗΝΑ» πνπ 

δηνξίζηεθε κε ηελ 422/18-1-2011  Απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ: ΤΟΓΓ  16 /27-1-2011) ιήγεη   ζηηο 26-1-2016 

 

Απνθαζίδνπκε 

 

Πξνθεξύζζνπκε ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γεληθνύ  Γηεπζπληή  ηνπ Δξεπλεηηθνύ  

Κέληξνπ Καηλνηνκίαο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο, ησλ Δπηθνηλσληώλ θαη  ηεο 

Γλώζεο «ΑΘΗΝΑ», σο εμήο: 

 

1.Οη ππνςήθηνη πξέπεη: 

- Να γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιώζζα, γεγνλόο πνπ ζα βεβαηώζεη ε εηδηθή 

επηηξνπή θξηηώλ πνπ ζα ηνπο αμηνινγήζεη. 

-      Να είλαη επηζηήκνλεο κε δηεζλέο θύξνο, δηνηθεηηθή πείξα θαη εξεπλεηηθή θαη 

ηερλνινγηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα αληηθείκελα ησλ 

ηλζηηηνύησλ ηνπ εξεπλεηηθνύ θέληξνπ, κε εκπεηξία ζηελ πξνζέιθπζε 

ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα  εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά πξνγξάκκαηα ή έξγα θαη ζηελ 

εθαξκνγή  ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

- Να έρνπλ  ηα πξνζόληα δηνξηζκνύ ζε ζέζε βαζκίδαο Α΄εξεπλεηή ή αληίζηνηρεο 

βαζκίδαο θαζεγεηή ΑΔΙ ή αληίζηνηρεο βαζκίδαο θνξέα ηεο αιινδαπήο. 

Σα πξνζόληα ηνπ εξεπλεηή Α΄ βαζκίδαο είλαη: λα είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνύ 

δηπιώκαηνο θαη λα έρεη  απνδεδεηγκέλε ηθαλόηεηα λα αλαπηύζζεη ηελ έξεπλα θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηεο ζε λένπο ηνκείο, λα ζπληνλίδεη δξαζηεξηόηεηεο ζε επξύηεξα πεδία 

ΔΣΑΚ, λα ζπκβάιιεη ζηε ράξαμε εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ 

αλάπηπμε εξεπλεηηθώλ νξγαληζκώλ κε ηελ πξνζέιθπζε εμσηεξηθώλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, λα έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλώο  γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξόνδν 

ηεο ΔΣΑΚ ζε επηζηεκνληθνύο θαη ηερλνινγηθνύο ηνκείο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ θαη ζηε 

δηάδνζε θαη εθαξκνγή ηεο παξαγόκελεο από ηελ έξεπλα γλώζεο, λα έρεη πινύζην 

ζπγγξαθηθό έξγν ζε κνλνγξαθίεο ή πξσηόηππεο δεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπ θύξνπο θαη ζεκαληηθά δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο. 

-Να κελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο ππνςεθηόηεηαο ην 63ν 

έηνο   ηεο ειηθίαο ηνπο 

 

2.Σα θαζήθνληα ηνπ  Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ είλαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ λ.4310/2014. 

Ο Γηεπζπληήο : 

- είλαη πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη δηνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ   Παηδείαο 

΄Δξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα νξηζκέλν ρξόλν, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) εηώλ 

- κπνξεί λα αζθεί θαη εξεπλεηηθά θαζήθνληα ζην ίδην εξεπλεηηθό θέληξν θαη αλ είλαη  

  κέινο ΓΔΠ κπνξεί λα δηδάζθεη, όπσο νξίδεηαη ζην λ.4009/2011. 

 

3.Γηα ηνλ δηνξηζκό απαηηνύληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

I. Πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηώλ–κειώλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο, ηελ ηζαγέλεηα 

ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο. 

II. Γηα ηνπο άξξελεο πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηαζηάζεσο. Σν θώιπκα ησλ 

ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ δελ ηζρύεη γηα πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη όκνην θώιπκα δηνξηζκνύ. 

III. Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ δηθαζηηθήο ρξήζεσο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ δεν ππνβάιινληαη από ηνλ/ηελ 

ελδηαθεξόκελν/ε, αιιά ζα αλαδεηεζνύλ απηεπαγγέιησο από ηε Γεληθή Γξακκαηεία 
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Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο  βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 5 ηνπ Ν. 3242/04 (ΦΔΚ 

Α΄ 102) θαη 16 ηνπ Ν. 3448/06 (ΦΔΚ Α΄57) ζην πιαίζην ηεο έθδνζεο ηεο ηειηθήο 

πξάμεο δηνξηζκνύ. 

 

4.Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηα αθόινπζα: 

 Αίηεζε (ρεηξόγξαθε ή δαθηπινγξαθεκέλε) ζηελ νπνία ν/ε ελδηαθεξόκελνο/ε 

ζα δεηά λα γίλεη δεθηή ε ππνςεθηόηεηά ηνπ/ηεο θαη ζα αλαθέξεη ηα 

ζπλππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειώλνληαη (ελ γλώζεη 

ησλ θπξώζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986) ηα αθόινπζα: ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ, βεβαίσζε 

νινθιήξσζεο ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ, ιεπθνύ πνηληθνύ κεηξώνπ, 

αθξίβεηαο όισλ ησλ ππνβαιινκέλσλ ζηνηρείσλ. Σα κέιε ΓΔΠ ζα πξέπεη 

επίζεο λα δειώλνπλ όηη ζε πεξίπησζε εθινγήο ηνπο ζα εληαρζνύλ ζε 

θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο ζην Ίδξπκα, από ην νπνίν πξνέξρνληαη, θαη 

όηη ε ζρεηηθή πξάμε ζα πξνζθνκηζηεί ζην εξεπλεηηθό θέληξν ζε εύινγν 

δηάζηεκα από ην δηνξηζκό ηνπο. 

 Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα, ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε δύν (2) αληίηππα 

ζε έληππε κνξθή, θαη δύν (2) ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ROM θ.ιπ.). 

 Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα, ζηελ αγγιηθή γιώζζα, ζε δύν (2) αληίηππα 

ζε έληππε κνξθή, θαη δύν (2) ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ROM θ.ιπ.). 

 Αλάηππα δεκνζηεύζεσλ ζε δύν (2) αληίηππα ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD 

ROM θ.ιπ.) κόλν. 

 Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Δθόζνλ πξόθεηηαη 

γηα ηίηινπο ζπνπδώλ από ηδξύκαηα ηεο αιινδαπήο, νη  Έιιελεο πνιίηεο 

ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο από ην ΓΟΑΣΑΠ 

(πξώελ ΓΙΚΑΣΑ). 

 

5.Οη ππνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο. 

Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: Μεζνγείσλ 14-18, 11510 Αζήλα, Σ.Θ. 14631, 

 ηει. 2107458188, αξκόδηα: Δ.Βάξζνπ, έσο θαη 28 Γεθεκβξίνπ 2015. 

 

 

 

 
                  Ο ΤΠΟΤΡΓΟ                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ  

               ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ                                        ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ 

             ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ                                       ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 

 

      ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ                                     ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ   ΦΩΣΑΚΗ 

 

ΚΟΙΝOΠΟΙΗΗ: 

-Δξεπλεηηθό Κέληξν «ΑΘΗΝΑ» 

 
Δζση. δηαλνκή: Ι 3  (2)            
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