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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

Αθήνα, 11.08.2016 

Αρ. Πρωτ.: 1334 

 

 

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: 

 Του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» 

(ΦΕΚ 130 Α), όπως κάθε φορά ισχύει. 

 Του Π.Δ. 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)» 

όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/96 «Τροποποίηση του Π.Δ. 226/89 

‘Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)’» και του Ν. 

3190/2003 (ΦΕΚ/Α/229/2003) Άρθρο 23, όπως κάθε φορά έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

  Του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83 11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύει. 

 Της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α`136),όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 (Α` 195) και επανήρθε σε 

ισχύ με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159), καθώς 

και με την  παρ.1  του άρθρου 6 της από 30/12/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 184/30-

12-2015), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α 18/15.2.2016) 

άρθρο δεύτερο.  

2. Το υπ’ αριθμ. 152.108/ΨΣ 3569 Έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής 

Επάρκειας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 

3. Την από 31.05.2016 απόφαση της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και την από 29.06.2016 

απόφαση της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 

Ιδρύματος Ερευνών για τη δημοσιοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

4. Τα υπογεγραμμένα συμβόλαια έργων μεταξύ της ΕΕ και του ΕΚΤ. 

5. Τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΙΕ. 

 

 

 

 

 

LJK;L;JK; 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του ακόλουθου έργου: 

 

 Τίτλος έργου Κωδικός 
Διάρκεια 

έργου  
Ειδικότητα Αριθμός ατόμων  

1.  

Υπηρεσίες Μεταφοράς 

Τεχνολογίας και Υποστήριξης 

Επιχειρήσεων 

2016/ 

ΕΕ64 
4 μήνες 

ΠΕ/TE στους τομείς 

Μηχανολόγων, 

Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης, 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών, Χημικών 

Μηχανικών, Ενέργειας, 

Επιστημών Υγείας, 

Τροφίμων, Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, ή σε 

συναφές αντικείμενο 

από 2 έως 4 

 

Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 11.08.2016  

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016. 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

στους δικτυακούς τόπους: http://www.ekt.gr/tenders. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

1.1 Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ) είναι ο 

εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την οργάνωση και τη διάθεση 

ψηφιακού περιεχομένου για την επιστήμη και τεχνολογία. Ιδρύθηκε το 1980 

και λειτουργεί  ως εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

(ΕΙΕ), υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

1.2 Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων τα 

οποία αποτελούν τμήμα ευρύτερων δράσεων που εντάσσονται σε 

συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργα.  

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αιχμής και καινοτομίας των 

αντικειμένων τους και της απαιτούμενης εξοικείωσης με τα υπάρχοντα state-

of-the-art συστήματα και εφαρμογές που συνιστούν το τρέχον τεχνολογικό 

περιβάλλον του ΕΚΤ, τα παραπάνω έργα υλοποιούνται από το φορέα με 

αυτεπιστασία/ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη, υψηλού 

επιπέδου, τεχνογνωσία που διαθέτει.  

Για την εκτέλεση συγκεκριμένων τμημάτων των δράσεων των έργων, το ΕΚΤ 

θα προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρίτους 

συνεργάτες, μέρος των οποίων προκηρύσσεται με την παρούσα πρόσκληση, 

προκειμένου να ενισχυθεί η υλοποίηση τους εντός του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος, να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αποκλίσεων και να 

εφαρμοσθούν οι βέλτιστες λύσεις. Τα επιμέρους αυτά έργα απαιτούν 

τεχνογνωσία και εμπειρία σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα και έχουν 

ενταχθεί στο συνολικό σχεδιασμό των δράσεων με τρόπο που εξυπηρετείται 

ο υψηλός καινοτομικός χαρακτήρας των έργων και διασφαλίζεται η αρχή της 

οικονομίας.  

 

http://www.ekt.gr/tenders
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

2.1 Γενικά προσόντα 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει : 

 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής 

εκπαιδευτικής αρχής. 

 Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι 

έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το 

ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία 

και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής 

ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και 

διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου επί τόπου σε 

συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ΕΚΤ.  

 Οι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι 

01.09.2016, ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται η υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

 Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 

 

2.2 Περιγραφή Έργου και Ειδικά Απαιτούμενα Προσόντα 

2.2.1 Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας και Υποστήριξης Επιχειρήσεων 

Κωδικός: 2016/ΕΕ64 

Διάρκεια: 4 μήνες  

Συνοπτική περιγραφή: Υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης 

καινοτομίας σε επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες και 

εξωστρεφή προσανατολισμό στους τομείς Τεχνολογιών Πληροφορίας & 

Επικοινωνιών, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Τροφίμων, 

Συγκριτική αξιολόγηση, Επιχειρηματικός σχεδιασμός. 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Βασικός τίτλος Σπουδών ΠΕ/ΤΕ στους τομείς Μηχανολόγων, 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 

Χημικών Μηχανικών, Ενέργειας, Επιστημών Υγείας, Τροφίμων, 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή σε συναφές αντικείμενο. 

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στους τομείς  

επιχειρήσεων και καινοτομίας (συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 

επιχειρηματικό, τεχνολογικό ή βιομηχανικό περιβάλλον, μελέτες, 

επιχειρηματικός/στρατηγικός σχεδιασμός, κ.λπ.). 

 Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε σχεδιασμό και διαχείριση οικονομικού 

και φυσικού αντικειμένου εθνικών και ευρωπαϊκών έργων. 

 Γνώση / Εμπειρία στον τομέα της καινοτομίας. 

 Γνώση / Εμπειρία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των 

υποδομών υποστήριξης. 

 Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτός και προφορικός λόγος) - 

οποιαδήποτε επιπλέον γλώσσα θα συνεκτιμηθεί. 
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Επιθυμητά Προσόντα: 

 Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και επίτευξης αποτελεσμάτων, 

ικανότητα συνεργασίας/διαπραγμάτευσης με ελληνικές και διεθνείς 

ομάδες. 

 Ικανότητα επικοινωνίας με ευρύ κοινό, δυνατότητα σύνταξης 

κειμένων σε ελληνικά και αγγλικά. 

 Ικανότητα οργάνωσης και παράδοσης αποτελεσμάτων υπό χρονική 

πίεση. 

 Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα σε τομείς Επιχειρηματικότητας 

και Καινοτομίας. 

 Εμπειρία σε θέματα λειτουργίας cluster επιχειρήσεων. 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 

2016 τα ακόλουθα:  

1. Αίτηση, συμπληρωμένη με τα στοιχεία του υποψηφίου και τον κωδικό του 

έργου για τα οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του και διαθέτει τα απαραίτητα 

προσόντα.  

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr/tenders. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), υπογεγραμμένη από τον 

υποψήφιο, στην οποία θα δηλώνεται:  

 η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος.  

 η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και η 

διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου επί τόπου σε 

συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ΕΚΤ. 

 για τους άνδρες, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι 

01.09.2016, ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές. 

 η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 

Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) διατίθεται 

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  

http://www.gspa.gr/%283200030680043257%29/documents/υπευθυνη%20

δηλωση.doc 

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο 

βιογραφικό σημείωμα Europass σε μορφή αρχείου Open Document Text (.odt) 

ή .doc/.docx. Για την παραγωγή των παραπάνω μορφών αρχείων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν προγράμματα επεξεργασίας κειμένου όπως Libre Office 

Writer, Open Office Writer, Microsoft Word. Πληροφορίες για τη δημιουργία 

βιογραφικού σημειώματος Europass παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο της 

υπηρεσίας 

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Docu

ments/Europass+CV.csp), από τον οποίο διατίθενται επίσης πρότυπα αρχείων 

προς συμπλήρωση  

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/Euro

passCV/CVTemplate.csp). 

 

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται κατά προτίμηση ηλεκτρονικά 

μέσω της ιστοσελίδας http://www.ekt.gr/tenders. 

 

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση συμπληρώνεται online και 

υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:  

http://www.ekt.gr/tenders
http://www.gspa.gr/%283200030680043257%29/documents/υπευθυνη%20δηλωση.doc
http://www.gspa.gr/%283200030680043257%29/documents/υπευθυνη%20δηλωση.doc
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
http://www.ekt.gr/tenders
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α. το βιογραφικό σημείωμα και  

β. η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη 

ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή 

κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπεριλάβουν 

στο φάκελο την αίτηση, την υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση και το βιογραφικό 

σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD). 

Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις και τα λοιπά στοιχεία πρέπει να έχουν 

περιέλθει στο ΕΚΤ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016. 

Αιτήσεις οι οποίες περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο στο ΕΚΤ μετά την 

παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνονται αποδεκτές.  

Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από το βιογραφικό σημείωμα και την 

υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου δεν εξετάζονται.  

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από την κα Β. 

Καλαϊτζή, τηλ.: 210-7273900, ώρες 11.00-14.00, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 

11635, Αθήνα, 6ος όροφος ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής email στο 

secretary@ekt.gr. Σημειώνεται ότι από τις 15 Αυγούστου 2016 έως και τις 19 

Αυγούστου 2016 το ΕΚΤ/ΕΙΕ θα παραμείνει κλειστό. 

 

Μετά την επιλογή τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, και σε περίπτωση που οι 

τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των 

αναφερόμενων στην παράγραφο 2.1. της παρούσας πρόσκλησης πράξεων 

αναγνώρισης, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών 

προϋπηρεσίας /εμπειρίας από προηγούμενους εργοδότες και των λοιπών 

αποδεικτικών εγγράφων των γνώσεων και της εμπειρίας τους. 

 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Η επιλογή του κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό 

αυτό. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε 

ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί. 

Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση 

τους τίτλους σπουδών (βασικούς και μεταπτυχιακούς), την απαιτούμενη εμπειρία 

και ειδίκευση σε σχέση με το εκάστοτε έργο, τη γνώση ξένων γλωσσών, τις 

επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες, καθώς και το πόρισμα 

που θα αποκομισθεί από ατομικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν με τους 

επικρατέστερους εξ αυτών. 

Μετά την επιλογή του, ο υποψήφιος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας /εμπειρίας από προηγούμενους 

εργοδότες και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων των γνώσεων και της εμπειρίας 

του, κτλ). 

Το αποτέλεσμα της επιλογής θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους με ατομικό 

ηλεκτρονικό μήνυμα.  

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.  

Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου 

ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, 

καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των 

ενδιαφερομένων.  

 

 

mailto:secretary@ekt.gr


Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  7 

5. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Οι Επιλεγέντες θα κληθούν να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου 

στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα ενδιάμεσα και τελικά 

παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους και ο τρόπος πληρωμής.  

 

6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr/tenders.  

Περίληψη αυτής αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο http://et.diavgeia.gov.gr/ με 

ΑΔΑ: 6Φ5Ι469ΗΕΠ-90Ψ. 

 

 

Δρ Εύη Σαχίνη 

 

 

 

 

Διευθύντρια ΕΚΤ 

http://www.ekt.gr/tenders
http://et.diavgeia.gov.gr/

