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ΘΔΜΑ:

Πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεο Γηεπζπληή ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Πιεξνθνξηθήο ηνπ
Ιδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (Ι.Σ.Δ.)
ΑΠΟΦΑΗ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α. ησλ άξζξσλ 13α θαη 16 ηνπ λ. 4310/2014 «΄Δξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη
Καηλνηνκία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ: Α΄ 258),
β. ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4051/2012 «Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνχ
πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ
πλελλφεζεο ηνπ λ. 4046/2012» (ΦΔΚ: Α΄ 40),
γ. Σνπ Π.Γ. 432/87 «χζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία
«Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο»» (ΦΔΚ: Α΄ 204) θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
Π.Γ. 77/2000 «χζηαζε ΝΠΙΓ κε ηελ επσλπκία ΔΚΔΣΑ» (ΦΔΚ: Α΄ 65) θαη ηνπ Π.Γ.
311/2001 «Δλνπνίεζε ηνπ ΙΒΔΙ κε ην Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο» (ΦΔΚ: Α΄
210),
δ. ηνπ Π.Γ. 114/2014 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ» (ΦΔΚ:
Α΄ 181), φπσο ηζρχεη,
ε.Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 70/2015 «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ…Μεηνλνκαζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ,Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ ζε Τπνπξγείν Παηδείαο, ΄Δξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ» (ΦΔΚ: Α΄
114),
ζη. Σνπ Π.Γ. 73/2015 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ,
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ » (ΦΔΚ: Α΄ 116),
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5. Σελ Τ8 /25.9.2015 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Παηδείαο ΄Δξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Κσλζηαληίλν
Φσηάθε» (ΦΔΚ: Β΄ 2109),
6. Σν 1375/3.11.2014 έγγξαθν ηνπ Ιδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο,
7. Σν γεγνλφο φηη ε πεληαεηήο ζεηεία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Πιεξνθνξηθήο
πνπ νξίζηεθε κε ηελ 3741/30.3.2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ: ΤΟΓΓ 125) έιεμε
ζηηο 12.4.2015,
Αποφαζίζουμε
1. Πξνθεξχζζνπκε ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ιλζηηηνχηνπ
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ιδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (Ι.Σ.Δ.).
Οη ππνςήθηνη πξέπεη:
-Να είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.
-Να θαηέρνπλ ηα πξνζφληα εξεπλεηή Α΄ βαζκίδαο ή θαζεγεηή Α΄ βαζκίδαο ΑΔΙ.
Σα πξνζφληα ηνπ εξεπλεηή Α΄ βαζκίδαο είλαη:
Απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα λα αλαπηχζζεη ηελ έξεπλα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζε λένπο
ηνκείο, λα ζπληνλίδεη δξαζηεξηφηεηεο ζε επξχηεξα πεδία ΔΣΑΚ, λα ζπκβάιιεη ζηε
ράξαμε εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ
νξγαληζκψλ κε ηελ πξνζέιθπζε εμσηεξηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, λα έρεη αλαγλσξηζηεί
δηεζλψο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξφνδν ηεο ΔΣΑΚ ζε επηζηεκνληθνχο θαη
ηερλνινγηθνχο ηνκείο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ θαη ζηε δηάδνζε θαη εθαξκνγή ηεο
παξαγφκελεο απφ ηελ έξεπλα γλψζεο, λα έρεη πινχζην ζπγγξαθηθφ έξγν ζε
κνλνγξαθίεο ή πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη ζεκαληηθά δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο.
Να γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα
Να κελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηαο ην
63ν έηνο ηεο ειηθίαο
2. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ:
- πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ απηνχ
- έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηλζηηηνχηνπ, ηελ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε
ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη
αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηλζηηηνχηνπ, ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ γηα ηα
θνλδχιηα ηνπ εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηλζηηηνχηνπ θαη αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ
αλαηίζεηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ή εηδηθφηεξα κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ.
- είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο,
΄Δξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα νξηζκέλν ρξφλν, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) εηψλ
- κπνξεί λα αζθεί θαη εξεπλεηηθά θαζήθνληα ζην ίδην εξεπλεηηθφ θέληξν θαη αλ είλαη
κέινο ΓΔΠ κπνξεί λα δηδάζθεη, φπσο νξίδεηαη ζην λ.4009/2011
3. Γηα ηνλ δηνξηζκφ απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
I.
Πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηψλ–κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο, ηελ ηζαγέλεηα
ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο.
II.
Γηα ηνπο άξξελεο πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηαζηάζεσο. Σν θψιπκα ησλ
ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ ηζρχεη γηα πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη φκνην θψιπκα δηνξηζκνχ.
III.
Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεσο.
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Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δεν ππνβάιινληαη απφ ηνλ/ηελ
ελδηαθεξφκελν/ε, αιιά ζα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 5 ηνπ Ν. 3242/04 (ΦΔΚ
Α’ 102) θαη 16 ηνπ Ν. 3448/06 (ΦΔΚ Α’ 57) ζην πιαίζην ηεο έθδνζεο ηεο ηειηθήο
πξάμεο δηνξηζκνχ.
4. Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηα αθφινπζα:
Αίηεζε (ρεηξφγξαθε ή δαθηπινγξαθεκέλε) ζηελ νπνία ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε
ζα δεηεί λα γίλεη δεθηή ε ππνςεθηφηεηά ηνπ/ηεο θαη ζα αλαθέξεη ηα
ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη (ελ γλψζεη
ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Ν. 1599/1986) ηα αθφινπζα: ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ, βεβαίσζε
νινθιήξσζεο ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ιεπθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ,
αθξίβεηαο φισλ ησλ ππνβαιινκέλσλ ζηνηρείσλ. Σα κέιε ΓΔΠ ζα πξέπεη
επίζεο λα δειψλνπλ φηη ζε πεξίπησζε εθινγήο ηνπο ζα εληαρζνχλ ζε
θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην Ίδξπκα, απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη, θαη
φηη ε ζρεηηθή πξάμε ζα πξνζθνκηζηεί ζην εξεπλεηηθφ θέληξν ζε εχινγν
δηάζηεκα απφ ην δηνξηζκφ ηνπο.
Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2) αληίηππα
ζε έληππε κνξθή, θαη δχν (2) ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ROM θ.ιπ.).
Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ζε δχν (2) αληίηππα
ζε έληππε κνξθή, θαη δχν (2) ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ROM θ.ιπ.).
Αλάηππα δεκνζηεχζεσλ ζε δχν (2) αληίηππα ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD
ROM θ.ιπ.) κφλν.
Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Δθφζνλ πξφθεηηαη
γηα ηίηινπο ζπνπδψλ απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο, νη Έιιελεο πνιίηεο
ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ
(πξψελ ΓΙΚΑΣΑ).
5. Οη ππνςεθηφηεηεο ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη
Σερλνινγίαο: Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Μεζνγείσλ 14-18, 11510 Αζήλα, Σ.Θ.
14631, ηει. 2107458188, αξκφδηα: Δπαγγειία Βάξζνπ έσο θαη 28 Γεθεκβξίνπ
2015.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ
ΚΟΙΝOΠΟΙΗΗ:
- I.T.E.
Δζση. δηαλνκή: Ι 3 (2)
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