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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

Σο Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΕΚΕΣΑ) / Ινςτιτοφτο Ζρευνασ & 
Σεχνολογίασ Θεςςαλίασ (ΙΕΣΕΘ)  
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. τισ διατάξεισ του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Αϋ/2014) «Ζρευνα, Σεχνολογικι 
Ανάπτυξθ και Καινοτομία και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

2. τισ διατάξεισ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Αϋ/1994) «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ 
για τθν επιλογι προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει 

3. τισ διατάξεισ του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Αϋ/1996) «Διοριςμόσ ι πρόςλθψθ 
πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ» 

4. τισ διατάξεισ  του Π.Δ. 77/2000 (ΦΕΚ 65 Α/2000) «φςταςθ νομικοφ προςϊπου 
ιδιωτικοφ δικαίου με τθν επωνυμία «Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ 
Ανάπτυξθσ» (Ε.Κ.Ε.Σ.Α.), όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ. 82/2002 (ΦΕΚ 59 
Αϋ/2002), το Π.Δ. 161/2007 (ΦΕΚ 202 Αϋ/2007), τθν παρ. 4 του άρκρου 5 
«υγχωνεφςεισ ερευνθτικϊν φορζων» του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Αϋ/29-02-
2012) «Ρυκμίςεισ ςυνταξιοδοτικοφ περιεχομζνου και άλλεσ επείγουςεσ 
ρυκμίςεισ εφαρμογισ του Μνθμονίου υνεννόθςθσ του Ν. 4046/2012» και το 
άρκρο 7 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16 Αϋ/23-01-2013) 

5. τισ διατάξεισ τθσ ΠΤ 33/2006(ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναςτολι Διοριςμϊν και 
Προςλιψεων ςτο Δθμόςιο Σομζα», όπωσ ιςχφει 

6. τισ διατάξεισ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Εκνικοφ Κζντρου 
Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΕΚΕΣΑ) ΤΑ 747(ΦΟΡ)115/2005 (ΦΕΚ 125 
Βϋ/2005) 

7. τθν απόφαςθ τθσ 228θσ  υνεδρίασ τθσ 12.10.2015 του Δ.. του ΕΚΕΣΑ με τθν 

οποία εγκρίκθκε θ προκιρυξθ κζςθσ Ερευνθτι A’ Βακμίδασ 
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ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ: 

 
Μία (1) κζςθ Eρευνθτι Α’ Βακμίδασ με γνωςτικό αντικείμενο «Γεωργική Μηχανική με 
Ζμφαςη ςτισ γεωργικέσ καταςκευέσ». 
 
 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 
Οι υποψιφιοι για τθν  παραπάνω κζςθ πρζπει: 

α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ 

β) Να ζχουν τα προςόντα που ορίηονται ςτο άρκρο 18 παρ. 2 και 29 του N. 
4310/2014 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα για τθν Α’ Βακμίδα 
ερευνθτϊν, ιτοι: Nα είναι επιςτιμονεσ υψθλισ επιςτθμονικισ εμπειρίασ και 
κατάρτιςθσ, κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, που εργάηονται αυτοτελϊσ και 
ανεξάρτθτα για τθν παραγωγι ι βελτίωςθ γνϊςεων και τθν εφαρμογι τουσ για 
τθν παραγωγι προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικαςιϊν, μεκόδων και 
ςυςτθμάτων. Σο αντικείμενο τθσ διδακτορικισ διατριβισ των υποψθφίων ι το 
ερευνθτικό ι επιςτθμονικό τουσ εν γζνει ζργο πρζπει να είναι ςυναφζσ με το 
γνωςτικό αντικείμενο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ. 

Ειδικότερα, οι υποψιφιοι για κζςθ Ερευνθτι Αϋ βακμίδασ κα πρζπει να ζχουν 
αποδεδειγμζνθ ικανότθτα να αναπτφςςουν τθν ζρευνα και τισ εφαρμογζσ τθσ ςε 
νζουσ τομείσ, να ςυντονίηουν δραςτθριότθτεσ ςε ευρφτερα πεδία ΕΣΑΚ, να 
ςυμβάλουν ςτθ χάραξθ ερευνθτικισ και τεχνολογικισ πολιτικισ και τθν 
ανάπτυξθ ερευνθτικϊν οργανιςμϊν με τθν προςζλκυςθ εξωτερικϊν 
χρθματοδοτιςεων, να ζχουν αναγνωριςτεί διεκνϊσ για τθ ςυμβολι τουσ ςτθν 
πρόοδο τθσ ΕΣΑΚ ςε επιςτθμονικοφσ και τεχνολογικοφσ τομείσ τθσ ειδικότθτάσ 
τουσ και ςτθ διάδοςθ και εφαρμογι τθσ παραγόμενθσ από τθν ζρευνα γνϊςθσ, 
να ζχουν πλοφςιο ςυγγραφικό ζργο ςε μονογραφίεσ ι πρωτότυπεσ 
δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά διεκνϊσ αναγνωριςμζνου κφρουσ και 
ςθμαντικά διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ. 

γ) Να είναι ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ των κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Για τουσ πολίτεσ των κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται θ άριςτθ 
γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ, θ οποία αποδεικνφεται με τίτλο ςπουδϊν 
ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι απολυτιριο 
τίτλο ελλθνικοφ λυκείου ι εξαταξίου γυμναςίου ι Πιςτοποιθτικό 
Ελλθνομάκειασ του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ, ι με αντίςτοιχο Πιςτοποιθτικό 
του χολείου τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου 
Θεςςαλονίκθσ, το οποίο χορθγείται φςτερα από ςχετικι εξζταςθ των 
υποψθφίων. 

δ)  Να μθν υπάρχει ςτο πρόςωπό τουσ κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία ι 
απαγόρευςθ ι δικαςτικι αντίλθψθ  

ε)  Οι άνδρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ 
ι να ζχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ  
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν: 

1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ (χειρόγραφθ ι δακτυλογραφθμζνθ), ςτθν οποία ο/θ 
ενδιαφερόμενοσ/θ κα ηθτεί να γίνει δεκτι θ υποψθφιότθτά του/τθσ και κα 
αναφζρει τα ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά 

2. Λεπτομερζσ βιογραφικό ςθμείωμα, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςε 7 αντίγραφα 

3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν 

α. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα εάν πρόκειται για ζκδοςθ από δθμόςιο 
φορζα ι  
β. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον ζχουν 
επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ και 
τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ Ν. 4250/2014 ι 
γ. ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα 
ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο. 

Εφ’ όςον πρόκειται για τίτλουσ ςπουδϊν από πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, για 
τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ, απαιτείται και πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από το 
ΔΟΑΣΑΠ (πρϊθν ΔΙΚΑΣΑ) ι τουλάχιςτον κατατεκειμζνθ αίτθςθ. 

4. Aναλυτικό υπόμνθμα για το επιςτθμονικό και ερευνθτικό τουσ ζργο ςε 7 
αντίγραφα 

5. Τπεφκυνθ Διλωςθ του 1599/86 που να δθλϊνεται από τουσ υποψθφίουσ ότι 
πλθροφν τα απαιτοφμενα τυπικά προςόντα τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ 

6. Απευκείασ αποςτολι 3 ςυςτατικϊν επιςτολϊν ςτθν Γραμματεία του 
ΕΚΕΣΑ/ΙΕΣΕΘ  

 
Κατάθεςη Δικαιολογητικϊν  

Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να κατακζςουν αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο 
πρόςωπο ι να αποςτείλουν ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςχετικι αίτθςθ ςτθ 
Γραμματεία του ΙΕΣΕΘ ςτθν κατωτζρω Διεφκυνςθ: 
 
ΕΚΕΣΑ / ΙΕΣΕΘ 
Δθμθτριάδοσ 95 & Παφλου Μελά  
38333 Βόλοσ 
 
Πλθροφορίεσ ςτθ Γραμματεία του ΙΕΣΕΘ: κα. Γεωργία Παχλιτηανάκθ, Σθλ. 24210 - 
96743  
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των υποψηφιοτήτων είναι η 05/02/2016.  
 
 
Η παροφςα Προκιρυξθ κα δθμοςιευκεί όπωσ ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ (άρκρο 29 
παρ. 1 Ν. 4310/2014). 
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Για το ΕΚΕΣΑ/ΙΕΣΕΘ 

 
 
 
 

Α.Γ. Κωνςταντόπουλοσ  
Διευκυντισ Κ.Δ. & Πρόεδροσ Δ..   
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