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Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, έχοντας υπόψη: 

� Τον Ν. 4310/14 ως ισχύει τροποποιηθείς σήµερα, 
� Τον Ν. 1514/85 ως ισχύει τροποποιηθείς σήµερα, 
� Το Π.∆. 226/89 ως ισχύει τροποποιηθέν σήµερα, 
� Τον Ν. 3190/2003, άρθρο 23 
� Την από 2017/05/28.03.2017 απόφαση του ∆.Σ. του ΕΙΕ (Θέµα 6ο) που 

επικύρωσε την από 2017/02/2017 απόφαση του ΕΣΕΚΤ (Θέµα 4ο) σχετικά µε το 

«Θεσµικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κρίσεων και Εξελίξεων των Ειδικών 

Λειτουργικών Επιστηµόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης»  
� Την από 2017/03/06.12.2017 απόφαση του ΕΣΕΚΤ (Θέµα 6ο) σχετικά µε την 

«Προκήρυξη µιας (1) θέσης ΕΛΕ». 

� Την από 2018/05/20.02.2018 απόφαση του ∆.Σ του ΕΙΕ (Θέµα 5ο) για την 

«Προκήρυξη θέσης ΕΛΕ Β’ ή Γ’ για τη στελέχωση της Μονάδας Τεκµηρίωσης του 

Συστήµατος ΕΤΑΚ του Τµήµατος ∆εικτών και ∆ράσεων ΕΤΑΚ» 

Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών προκηρύσσει για το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης µία (1) θέση 
Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα, Βαθµίδας Β’ ή Γ’, για τη στελέχωση της Μονάδας 
Τεκµηρίωσης του Συστήµατος ΕΤΑΚ του Τµήµατος ∆εικτών και ∆ράσεων ΕΤΑΚ µε 
αντικείµενο «Τεκµηρίωση και Αποτύπωση Συστήµατος Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης 
και Καινοτοµίας». 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν τα κατωτέρω προσόντα: 

� Μεταπτυχιακό ή ∆ιδακτορικό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της 

αλλοδαπής στη µελέτη της επιστήµης και της τεχνολογίας από την οπτική των 

κοινωνικών επιστηµών. Η µελέτη αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σε αντικείµενα σχετικά 

µε την θέση που πρέπει να καλυφθεί, όπως είναι αυτά που σχετίζονται µε την 

Επιστηµονική και Τεχνολογική Πολιτική και τις Σπουδές Επιστήµης και Τεχνολογίας 

(Επιστήµη, Τεχνολογία, Κοινωνία). 

� Τουλάχιστον τριετή (για πρόσληψη σε βαθµίδα ΕΛΕ Γ΄) ή εξαετή (για πρόσληψη σε 

βαθµίδα ΕΛΕ Β΄) ευδόκιµη προϋπηρεσία σε σχετικές µε το αντικείµενο δραστηριότητες 

και ειδικότερα στη συστηµατική αποτύπωση, παρακολούθηση, και µελέτη πλευρών του 

ελληνικού συστήµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας. 

� Παραγωγή πρωτότυπου επιστηµονικού έργου σε πεδία συναφή µε το αντικείµενο της 

θέσης. Μεταξύ άλλων: προοπτική διερεύνησης, αποτιµήσεις δράσεων ΕΤΑΚ, ερευνητική 

/ βιοµηχανική πολιτική, επιστηµονική διπλωµατία, βιβλιοµετρία, τρίγωνο της γνώσης, 

διακρατικές ερευνητικές και τεχνολογικές συνεργασίες εντός και εκτός ΕΕ, 

επιχειρηµατικότητα έντασης τεχνολογίας. 

� ∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, παρουσιάσεις σε διεθνή 

συνέδρια µε κριτές, µονογραφίες, συµµετοχή σε συλλογικά έργα σε πεδία συναφή µε 

το αντικείµενο της θέσης.  

� Συµµετοχή σε εθνικές και ευρωπαϊκές επιτροπές και οµάδες εργασίας σχετικές µε το 

αντικείµενο της θέσης. 

� Συµµετοχή σε ηµερίδες ή σεµινάρια συναφή µε το αντικείµενο της θέσης. 

� Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
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Επιπλέον προσόντα θα θεωρηθούν: 
 
� Υψηλής ποιότητας ικανότητες στην οργάνωση και την επίτευξη στόχων που 

αποδεικνύονται από τεκµηριωµένη ικανότητα στη σχεδίαση, την εκτέλεση, την 

οργάνωση και συντονισµό µελετών και αναλύσεων σχετικών µε το αντικείµενο.  

� Ικανότητα συντονισµού επιστηµονικής οµάδας που αποδεικνύεται από την εµπειρία 

στην κατανοµή τµηµάτων ή φάσεων µελετών και αναλύσεων σε άλλους επιστήµονες, 

τον συντονισµό και την επίβλεψή τους, καθώς και τον συντονισµό µελετών και 

αναλύσεων συναφών µε το αντικείµενο.  
� Εµπειρία στην προσέλκυση εξωτερικών χρηµατοδοτήσεων. 

� ∆ιενέργεια µεταδιδακτορικής έρευνας.  

Τα παραπάνω πρέπει να αποδεικνύονται από τα αντίστοιχα προσκοµιζόµενα στοιχεία. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει: 
� Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ε.Ε. 
� Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας 

η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρµόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής. 
� Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. 
� Να έχουν λευκό ποινικό µητρώο. 
 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν: 
• Αίτηση υποψηφιότητας (χειρόγραφη ή δακτυλογραφηµένη), στην οποία ο/η 

ενδιαφερόµενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα 
υποβαλλόµενα δικαιολογητικά  

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα σε οκτώ (8) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή (CD) 
• Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από 

ιδρύµατα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό 
αναγνώρισης από το ∆ΟΑΤΑΠ. 

• Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά των γνώσεων και της 
εµπειρίας του/της υποψηφίου/ίας, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα 
ή φωτοαντίγραφα σε έντυπη µορφή και οκτώ (8) σε ηλεκτρονική (CD). 

• Ένα (1) αντίτυπο ή φωτοαντίγραφα  των επιστηµονικών εργασιών τους σε έντυπη 
µορφή και οκτώ (8) σε ηλεκτρονική (CD). 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86  µε την οποία να δηλώνεται από τους υποψηφίους 
ότι πληρούν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης. Σηµειώνεται 
ότι τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις των αρµοδίων αρχών θα πρέπει να 
προσκοµισθούν κατά την πρόσληψη. Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, 
αρκεί η προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης. 

• Κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται µε τη σταδιοδροµία του/της υποψηφίου/ίας. 
 
σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη: «Υποψηφιότητα για τη θέση µε κωδικό 
«ΕΚΤ/ΕΙΕ/ΕΛΕ/1-18», µέχρι τις  20 Ιουλίου  2018 και ώρα 15:00, στη Γραµµατεία του 
Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ), Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα, 
6ος όροφος, υπόψη κας ∆έσποινας Τριανταφυλλίδου. Σε περίπτωση ταχυδροµικής 
αποστολής, η οποία θα πρέπει να γίνει µε συστηµένη επιστολή, θα ληφθεί υπόψη η 
σφραγίδα του ταχυδροµείου. 
 

Πληροφορίες : κα ∆. Τριανταφυλλίδου, τηλ.:210 7273900, e-mail: dtrian@ekt.gr και 
ώρες 10:00 π.µ. έως τις 15:00 µ.µ.  

 

Αθήνα, 14/6/2018 

Ο ∆ιευθυντής-Πρόεδρος ∆Σ/ΕΙΕ 

 

∆ρ. Βασ. Γρηγορίου 
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