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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ) 
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35, Αθήνα Αρ.Πρωτ. 1502 

Αθήνα, 14.12.2020 
 
 
 
 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) έχοντας 
υπόψη: 
1. Τον Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα» (ΦΕΚ Α’ 134) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού, όπως ισχύει, 
καθώς και τα θεσμικά κείμενα του ΕΚΤ που διέπουν τη λειτουργία του, όπως 
έχουν εγκριθεί και ισχύουν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 198/Γ.Δ./03.09.2019 
απόφασης Διοίκησης ΕΚΤ και της ληφθείσας κατά την υπ’ αριθμ. 
2020/12/25.09.2020 συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΚΤ σχετικής απόφασης, 

2. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119) και ειδικότερα το άρθρο 1 
αυτού, όπως ισχύει, 

3. Τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων ΕΚΤ όπως 
ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις 198/Γ.Δ./03.09.2019, 
114/Γ.Δ./03.06.2020 και τη ληφθείσα κατά την υπ’ αριθμ. 
2020/12/25.09.2020 συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΚΤ σχετική απόφαση, 

4. Τις διατάξεις των νόμων 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική  Ανάπτυξη  και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 258) και 4386/2016 «Ρυθμίσεις για 
την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως ισχύουν, 

5. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο 
Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α’ 280) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Τον Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄142) και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 34 
αυτού. 

7. Την υπ΄ αριθ. 134664/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος “ΑΠΕΛΛΑ” για την διαχείριση των διαδικασιών 
πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών 
κέντρων και των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές 
επιτροπές» (ΦΕΚ Β΄695), 

8. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό» όπως ισχύει, 

9. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες (ΦΕΚ Α’ 145), 

10. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην 
παρούσα, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
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κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την παρούσα, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

11. Την σχετική Απόφαση στη συνεδρίαση ΔΣ 2020/20/11.12.2020 του ΔΣ ΕΚΤ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

 

Μια (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 
«Υποστήριξη του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση έργων». 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: 

1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής με εξειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ), με 
έμφαση στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και στο συντονισμό 
έργων, να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και στο συντονισμό της 
υλοποίησης πρωτότυπων ΙΤ εργαλείων και συστημάτων διαχείρισης έργων, 
καθώς και εμπειρία σε σύνταξη και επικαιροποίηση συστημάτων ποιότητας. 

2. Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και στο άρθρο 8 του Κανονισμού Ειδικών Λειτουργικών 
Επιστημόνων ΕΚΤ όπως ισχύει, για την Β’ Βαθμίδα EΛΕ. Η εκλογή σε βαθμίδα Β΄ 
θα γίνει ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τους όρους των παραγράφων 2 έως 4 του 
εν λόγω άρθρου του νόμου, όπως εξειδικεύονται στη συνέχεια στο σημείο 3 την 
παρούσας προκήρυξης και στον οικείο Κανονισμό ΕΚΤ. 

3. Να διαθέτουν τεκμηριωμένα υψηλής ποιότητας οργανωτικές και ηγετικές 
ικανότητες που αποδεικνύονται από την αποδεδειγμένη ικανότητα στην 
οργάνωση και συντονισμό έργων, καθώς η θέση έχει στόχο να ενισχύσει την εν 
λόγω πάγια δραστηριότητα του φορέα σε ό,τι αφορά τόσο στην προσέλκυση 
χρηματοδοτήσεων, όσο και στην υλοποίηση και στη διαχείριση έργων που 
αποσκοπούν στην επίτευξη των αναπτυξιακών και ερευνητικών στόχων του ΕΚΤ. 
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει επίσης τη διάσταση της μετατροπής 
της γνωστικής εμπειρίας που έχει συσσωρευθεί στο φορέα, σε σχέση με τη 
δημιουργία προτυτοποιημένων διαδικασιών, και σε συνδυασμό με την ανάγκη 
κάλυψης των απαιτήσεων της διαχείρισης των έργων και της εκτέλεσης μέρους 
των διοικητικών εργασιών/ ενεργειών του ΕΚΤ, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων 
και η επικαιροποίηση παλαιοτέρων ΙΤ εργαλείων με στόχο την περαιτέρω 
οργανωσιακή ωριμότητα του φορέα. 

Ειδικότερα για τη Β  ́βαθμίδα ΕΛΕ ο/η υποψήφιος/α απαιτείται: 

1. Να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα 
πειραματικής ή/και εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και να 
συντονίζει και να κατευθύνει δράσεις τεχνολογικής ανάπτυξης και επιστημονικής 
και τεχνολογικής καινοτομίας στα επί μέρους έργα του προγράμματος 
πειραματικής ή/και εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Η ικανότητα αυτή τεκμηριώνεται από την καθοδήγηση ομάδων άλλων 
επιστημόνων (ΕΛΕ ή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού) για τη 
δημιουργία πρωτότυπου ή καινοτομικού επιστημονικού έργου, συναφούς με το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

2. Να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς 
πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 
του ΕΚΤ και να εφαρμόζει νέες ιδέες στην επιστήμη, την τεχνολογία και την 
καινοτομία και την υλοποίηση των έργων πειραματικής ή/και εφαρμοσμένης 
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έρευνας συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

3. Να έχει εξαετή ευδόκιμη προϋπηρεσία, εκ των οποίων τρία έτη σε θέση 
ευθύνης (προϊσταμένου τμήματος, υπεύθυνου μονάδας, υπεύθυνου ομάδας 
έργου), συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Επιθυμητή είναι η 
προϋπηρεσία σε εθνικούς ή διεθνείς φορείς σχετικούς με τη διαμόρφωση ή/και 
την ανάλυση πολιτικών για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. 

4. Να έχει δημοσιευμένο επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης και ειδικότερα: Πρωτότυπες Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
διεθνώς αναγνωρισμένα, ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, μονογραφίες, 
συγγραφή μελετών ή/και αναφορών ευρύτατης αποδοχής από την 
επιστημονική κοινότητα, συμμετοχή σε συλλογικά έργα κ.α. 

5. Να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των 
εφαρμογών τους και η συμβολή αυτή να έχει τύχει σχετικής αναγνώρισης. 

Η εν λόγω απαίτηση τεκμηριώνεται από τη συμμετοχή σε εθνικές/ ευρωπαϊκές 
επιτροπές και ομάδες εργασίας ή/και τη συμμετοχή με παρουσιάσεις ή 
εισηγήσεις σε ημερίδες ή σεμινάρια, συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης. 

6. Να γνωρίζει άριστα (Γ2/C2) την αγγλική γλώσσα. 

7. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 
τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση 
της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών Ελληνικού 
εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων. 

8. Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή 
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

9. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαρα ίτ ητα να υποβάλουν: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει 
δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά. 

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

3. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στα ελληνικά και αγγλικά), ένα [1] σε μορφή αρχείου 
*doc και ένα [1] σε μορφή αρχείου *pdf. 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα 
τυπικά προσόντα και τα οποία θα υποβάλλονται ως εξής: α. Απλά και 
ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή β. 
Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν 
επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και 
τους φορείς που εμπίπτον στη ρύθμιση Ν. 4250/2014 ή γ. Ευκρινή 
φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα 
αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Εφ’ όσον πρόκειται για 
τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, απαιτείται και 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
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5. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο στην 
ελληνική γλώσσα, ένα [1] σε μορφή αρχείου *doc και ένα [1] σε μορφή 
αρχείου *pdf. 

6. Δύο (2) ονόματα ερευνητών/καθηγητών (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), από τους οποίους θα μπορούν να ζητηθούν 
συστατικές επιστολές. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους 
ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης. 

 

Υποβολή δικαιολογητικών: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους 
και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» 
στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/. 

Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 
1 8 η  Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα. 

Η μη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τον ανωτέρω τρόπο και 
εντός της ανωτέρω ημερομηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης. 

 

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν 
υποψηφιότητα, θα πρέπει να γνωρίζουν τον κωδικό ΑΠΕΛΛΑ της θέσης που τους 
ενδιαφέρει.  

Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 
29 παρ. 2, Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η υπ΄ αριθ. 134664/2019 
Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄695/4-3-2020). 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@ekt.gr. 

Το ΕΚΤ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν στους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 
που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά, αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του 
υποψηφίου/ των υποψηφίων για την/τις υπό προκήρυξη θέση/θέσεις και για την 
υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, 
κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, 
εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση 
δημοσίου συμφέροντος ή για την ικανοποίηση υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του 
τρίτου προσώπου. Ως τέτοιο δικαίωμα νοείται το δικαίωμα του τρίτου να ασκήσει, υπό 
την ιδιότητα του συνυποψηφίου, τα εκ του νόμου δικαιώματά του αναφορικά με την 
προσβολή των σχετικών αποφάσεων, πινάκων κ.α. (π.χ. υποβολή ένστασης, άσκηση 
αιτήσεως ακυρώσεως κ.α.). Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, 
ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των 
υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης/ των συγκεκριμένων προς πλήρωση 
θέσης/θέσεων. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και 
στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα το ΕΚΤ θα ενημερώσει τα υποκείμενα των 
δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο. 

Το ΕΚΤ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την 
εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά 

https://apella.minedu.gov.gr/
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διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από διάταξη 
νόμου ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών 
αξιώσεων. Οι υποψήφιοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, 
δικαίωμα της διόρθωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων υπό την αίρεση της μη 
ύπαρξης αντίθετης διάταξης νόμου όσον αφορά τις προθεσμίες κατάθεσης δεδομένων, 
στοιχείων και δικαιολογητικών, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (δικαίωμα στη 
λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των 
δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση 
σχετική εθνική νομοθεσία. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
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Δρ Εύη Σαχίνη 
Διευθύντρια ΕΚΤ 
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