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Α Π Ο Φ Α  Η 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 
1.Τηο δηαηάμεηο: 

 

α. Τεο παξ 3. θαη 4. ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1514/85 "Αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

ηερλνινγηθήο έξεπλαο" (ΦΕΚ: Α΄13) φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3054/2002 «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»( ΦΕΚ: Α΄230) 
 

β. Τνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2919/2001  «Σχλδεζε  έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο κε ηελ 

παξαγσγή θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ: Α΄128 ) 

  

γ. Τνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3822/2010 «Ίδξπζε λέσλ Ιεξψλ Μεηξνπφιεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΕΚ Α΄21) κε ην νπνίν ε αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

3653/2008 παξαηείλεηαη απφ ηε ιήμε ηεο (31-12-2009, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.3734/2009) έσο 31-12-2010. 

 

 



δ. Τνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.1771/88 "Τξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εηζαγσγήο ζπνπδαζηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΕΚ: 

Α΄71). 

 

ε. Τνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/94 "Σχζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο" (ΦΕΚ: Α΄ 28) 

 

ζη. Τνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 3419/2005 «Γεληθφ Εκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Ε.ΜΗ) θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηεο Επηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» (ΦΕΚ Α΄297) 

 

2. Τν άξζξν 7 ηνπ Π.Δ.432/87  «Σχζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε 

ηελ επσλπκία ΄΄Ιδξπκα Τερλνινγίαο θαη Έξεπλαο’’»  (ΦΕΚ Α΄204) 

 

3. Τν άξζξν 2 ηνπ Π.Δ. 185/2009 «Αλαζχζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ….θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» (ΦΕΚ Α΄213)  

 

4. Τν άξζξν 8 ηνπ Π.Δ.189/2009 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ 

Υπνπξγείσλ» (ΦΕΚ Α΄221) 

 

5. Τν Π.Δ.149/99 «Καζνξηζκφο ζέζεσλ θαη εηδηθνηήησλ …ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ν 

δηνξηζκφο ή ε πξφζιεςε θαη πνιηηψλ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο» (ΦΕΚ: Α΄148) 

 

6.Τν κε αξ. πξση. 1313/16-12-2009 έγγξαθν ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. ηνπ ΙΤΕ. 

 

 

 

                                                      α π ο φ α ζ ί ζ ο υ μ ε  

 

Πξνθεξχζζνπκε ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Δηεπζπληή γηα ηελ Κεληξηθή Δηεχζπλζε 

ηνπ Ιδξχκαηνο Τερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΙΤΕ), σο εμήο: 

 

1.Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ ηα εμήο πξνζφληα: 

 

Να είλαη επηζηήκνλεο πνπ λα έρνπλ πξνζφληα εξεπλεηή Α' βαζκίδαο, δειαδή:  

Απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα λα αλαπηχζζνπλ ηελ έξεπλα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζε 

λένπο ηνκείο, λα ζπληνλίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζε επξχηεξα πεδία έξεπλαο θαη 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, λα ζπκβάιινπλ ζηε ράξαμε εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο  

πνιηηηθήο θαη ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ κε ηελ πξνζέιθπζε 

εμσηεξηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, λα έρνπλ αλαγλσξηζζεί δηεζλψο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζε επηζηεκνληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο ηνκείο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο  λα έρνπλ ζπκβάιεη 

ζηε δηάδνζε θαη εθαξκνγή ηεο παξαγφκελεο απφ ηελ έξεπλα γλψζεο, λα έρνπλ 

πινχζην ζπγγξαθηθφ έξγν ζε κνλνγξαθίεο ή δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ή θαη ζεκαληηθά δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. 

 

Επίζεο λα έρνπλ εηδίθεπζε ζε επηζηεκνληθφ εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο 

επηζηεκνληθήο πεξηνρήο ελφο Ιλζηηηνχηνπ, επαξθή δηνηθεηηθή πείξα  θαη λα κελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο ην 63ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 



Υπνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη κέιε ηνπ ΔΕΠ ησλ ΑΕΙ ηεο ρψξαο, εθφζνλ έρνπλ ηηο  

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ.1 ηνπ λ.1771/88. 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, απαηηείηαη 

επαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία ζα δηαπηζησζεί απφ ηελ εηδηθή 

επηηξνπή θξηηψλ. 

 

2. Ο Δηεπζπληήο ηεο Κεληξηθήο Δηεχζπλζεο δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ κε 

πεληαεηή ζεηεία θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.1 ηνπ  άξζξνπ 27  

ηνπ λ. 3054/02. 

Με ην δηνξηζκφ ηνπ ζεσξείηαη φηη θαηέρεη πξνζσπνπαγή ζέζε εξεπλεηή Α΄ γηα φιεο 

ηηο ζπλέπεηεο ππφ ηελ αίξεζε ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 3419/05. 

Η ζεηεία ηνπ Δηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Δηεχζπλζεο κπνξεί λα αλαλεσζεί απφ ηνλ 

Υπνπξγφ γηα κία αθφκε πεληαεηία κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 5 ηνπ λ. 

1514/85. 

 

3. Ο Δηεπζπληήο ηεο Κεληξηθήο Δηεχζπλζεο ππεξεηεί κε πιήξε απαζρφιεζε. 

Σπγρξφλσο κπνξεί λα αζθεί εξεπλεηηθά θαζήθνληα κε κεξηθή απαζρφιεζε  κφλν  ζην 

ίδην εξεπλεηηθφ θέληξν ή αλ είλαη  κέινο  ΔΕΠ ησλ ΑΕΙ, λα δηδάζθεη έλα εμακεληαίν 

κάζεκα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2530/97(ΦΕΚ:Α΄ 218). 

 

4. Γηα ην δηνξηζκφ ζηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε απαηηνχληαη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά: 

 

I. Πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηψλ–κειψλ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο, πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο, ηελ 

ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο. 

II. Γηα ηνπο άξξελεο πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηαζηάζεσο (ηχπνπ Α). Τν 

θψιπκα  ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ  δελ ηζρχεη γηα πνιίηεο θξάηνπο - 

κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη φκνην θψιπκα 

δηνξηζκνχ. 

III. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεσο.  

 

Τα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δεν ππνβάιινληαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν αιιά ζα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 5 ηνπ Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 

102/Α΄) θαη 16 ηνπ Ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57/Α΄) ζην πιαίζην ηεο έθδνζεο ηεο ηειηθήο 

πξάμεο δηνξηζκνχ. 

Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηα αθφινπζα: 

 

1. Αίηεζε (ρεηξφγξαθε ή δαθηπινγξαθεκέλε) ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο 

ζα δεηεί λα γίλεη δεθηή ε ππνςεθηφηεηά ηνπ θαη ζα αλαθέξεη ηα 

ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

2. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/2006 ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη (ελ 

γλψζεη ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986) ηα  απαηηνχκελα γηα δηνξηζκφ 

δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 4  (ηζαγέλεηα, νινθιήξσζε ζηξαηησηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν).  



3. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζε δψδεθα (12) αληίηππα ζε έληππε 

κνξθή, θαζψο θαη δχν (2) αληίηππα αλαιπηηθνχ βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

4. Αλάηππα δεκνζηεχζεσλ ζε δψδεθα (12) αληίηππα ζε έληππε ή /θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή. 

5. Επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

6. Επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.  

Εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηίηινπο ζπνπδψλ απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο, νη  

Έιιελεο πνιίηεο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

αλαγλψξηζεο απφ ην ΔΟΑΤΑΠ (πξψελ ΔΙΚΑΤΣΑ) θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 

αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ή ελαιιαθηηθά θαηά ην δηνξηζκφ. 

 

Υπνςεθηφηεηεο ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο : 

Ταρπδξνκηθή Δηεχζπλζε:  Μεζνγείσλ 14-18, Τ.Θ: 14631, Τ.Κ. 11510 Αζήλα ηει 

210-7458234 αξκφδηα : Φ. Φσθά, κέρξη  30 Απξηιίνπ 2010.                           . 

 

                      Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ                    

                                                                     ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 

 

 

                                                               ΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

 

          
 


