
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, έχοντας υπόψη: 

� Τον Ν. 1514/85 ως ισχύει τροποποιηθείς σήμερα, 

� Το Π.Δ. 226/89 ως ισχύει τροποποιηθέν σήμερα, 

� Τον Ν. 3190/2003, άρθρο 23 

� Τον Ν. 4386/2016, άρθρο 16 με τίτλο «Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και 

ινστιτούτων»   

� Την από 2017/05/28.03.2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΙΕ (Θέμα 6
ο
) που επικύρωσε την 

από 2017/02/17.02.2017 απόφαση του ΕΣΕΚΤ (Θέμα 4
ο
) σχετικά με το «Θεσμικό και 

Κανονιστικό Πλαίσιο Κρίσεων και Εξελίξεων των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων 

του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης»  

� Την από 2017/05/28.03.2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΙΕ (Θέμα 6
ο
) που επικύρωσε την 

από 2017/02/17.02.2017 απόφαση του ΕΣΕΚΤ (Θέμα 4
ο
) σχετικά με τη «Συγκρότηση 

επιτροπών κρίσεων ΕΛΕ & την προκήρυξη θέσης» 

� Την από 2017/10/8.6.17 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΙΕ (Θέμα 5
ο
) σχετικά με την 

«Προκήρυξη θέσης ΕΛΕ Β΄ βαθμίδας στο ΕΚΤ» 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, προκηρύσσει για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  μία (1) θέση 

Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα, Βαθμίδας Β’, για τη στελέχωση του Γραφείου Στρατηγικής 

Ανάπτυξης και Συντονισμού με αντικείμενο «Υποστήριξη του συστήματος διαχειριστικής 

επάρκειας για την υλοποίηση έργων»   (Κωδικός θέσης: ΕΚΤ/ΕΙΕ/ΕΛΕ/1-17). 

Οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν τα κατωτέρω προσόντα: 

� ΠΕ Οικονομολόγου / Διοίκησης Επιχειρήσεων / Πληροφορικής  

� Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΜΒΑ ή διδακτορικό δίπλωμα σε σχετική με το αντικείμενο 

επιστημονική περιοχή  

� Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

� Εξαετή ευδόκιμη προϋπηρεσία, σε σχετικές με το αντικείμενο δραστηριότητες, εκ των οποίων 

τριετή εμπειρία σε θέση ευθύνης (προϊσταμένου τμήματος, υπεύθυνου μονάδας, υπεύθυνου 

ομάδας έργου)  

� Αποδεδειγμένη εμπειρία στην καθοδήγηση ομάδων για τη δημιουργία πρωτότυπου ή 

καινοτομικού προϊόντος ή διαδικασίας ή μεθόδου ή λειτουργίας ή υπηρεσίας συναφών με το 

αντικείμενο, 

� Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συστήματα Διοίκησης Ποιότητας   

� Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης μεγάλων έργων Πληροφορικής 

 

Στα κριτήρια αξιολόγησης συνυπολογίζονται :  

� Οι υψηλής ποιότητας οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες που αποδεικνύονται από 

τεκμηριωμένη ικανότητα στην οργάνωση και τη διεύθυνση έργων ή τμημάτων έργων 

πειραματικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σχετικών με το αντικείμενο,  

� Η ικανότητα διοίκησης ομάδας επιστημόνων που αποδεικνύεται από την εμπειρία στην 

κατανομή τμημάτων ή φάσεων έργου σε άλλους επιστήμονες, την καθοδήγηση και την 

επίβλεψή τους και τον συντονισμό έργων συναφών με το αντικείμενο   

� Η ικανότητα προσέλκυσης εξωτερικών χρηματοδοτήσεων. 

� Οι πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα,   

ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές, μονογραφίες, συμμετοχή σε συλλογικά έργα 

� Η συμμετοχή σε εθνικές/ ευρωπαϊκές επιτροπές και ομάδες εργασίας  

� Η συμμετοχή -με παρουσιάσεις ή εισηγήσεις- σε ημερίδες ή σεμινάρια 

 

Τα παραπάνω πρέπει να αποδεικνύονται από τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα στοιχεία. 

 

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει: 

� Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ε.Ε. 
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� 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 μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 

Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές, θα προσκομισθούν κατά την πρόσληψη. 

Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν : 

• Αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι 

υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Στην αίτηση θα πρέπει επίσης να επισυνάπτονται πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και λοιπά 

αποδεικτικά  των γνώσεων και της εμπειρίας του.  

� Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα σε 8 αντίτυπα. 

� Ένα (1) αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του υπομνήματος που περιλαμβάνει τα ζητούμενα 

σε έντυπη μορφή και οκτώ (8) σε ηλεκτρονική (CDs). 

� Κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τη σταδιοδρομία του υποψηφίου. 

 

σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Υποψηφιότητα για τη θέση με κωδικό «ΕΚΤ/ΕΙΕ/ΕΛΕ/1-17»,  

μέχρι την Τρίτη 29-8-2017, στη Γραμματεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ), Λ. Βασ. 

Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα, 6ος όροφος, υπόψη κας Δέσποινας Τριανταφυλλίδου. 

Πληροφορίες : κα Δ. Τριανταφυλλίδου, τηλ.:210 7273900, email: dtrian@ekt.gr και ώρες 10:00 

π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. 

 

Αθήνα, 26-6-2017 

 

 

Ο Διευθυντής – Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΙΕ 

 

 

 

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου 
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