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ΘΕΜΑ: 

Προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςθσ Διευκυντι του Ινςτιτοφτου Επεξεργαςίασ του 
Λόγου (ΙΕΛ) του «Ακθνά» − Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ 
Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ, των Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Η 
 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 
  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ: 
α.  του άρκρου 12 «Αντικατάςταςθ του άρκρου 13α του ν. 4310/2014» και του 
άρκρου 14 «Σροποποίθςθ του άρκρου 16 του ν. 4310/2014» και του άρκρου 16 
«Αντικατάςταςθ του άρκρου 18 του ν. 4310/1984» του ν. 4386/2016 «Ρυκμίςεισ για 
τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ: Αϋ 83), 
β. του άρκρου 123 του ν. 4316/2014 «Κδρυςθ παρατθρθτθρίου άνοιασ, βελτίωςθ 
περιγεννθτικισ φροντίδασ, ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Τγείασ και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ: Α’270). 
β. τθσ παρ. 8 του άρκρου 5 του ν. 4051/2012 «Ρυκμίςεισ ςυνταξιοδοτικοφ 
περιεχομζνου και άλλεσ επείγουςεσ ρυκμίςεισ εφαρμογισ του Μνθμονίου 
υνεννόθςθσ του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ: Αϋ 40), 
γ. του π.δ. 145/03 με κζμα «φςταςθ και λειτουργία του Κζντρου Εφαρμογϊν των 
Σεχνολογιϊν Επικοινωνίασ και Πλθροφορίασ (Κ.Ε.Σ.Ε.Π)» (ΦΕΚ: Αϋ 121), όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 9 παρ. 3 του ν. 3438/2006 «φςταςθ υμβουλίου 
Εκνικισ Ενεργειακισ τρατθγικισ – Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου ανάπτυξθσ» 
(ΦΕΚ: Αϋ 33), 
δ. του π.δ. 114/2014 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων»    
(ΦΕΚ: Αϋ 181), όπωσ ιςχφει, 
2. Σο άρκρο 1 του π.δ. 70/2015 «Αναςφςταςθ των Τπουργείων Πολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ….Μετονομαςία του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων ςε Τπουργείο Παιδείασ, ϋΕρευνασ και Θρθςκευμάτων…» (ΦΕΚ: 
Αϋ114) 
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3. Σο π.δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 
Τφυπουργϊν» (ΦΕΚ: Αϋ 210) 
4. Σο π.δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, 
Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (ΦΕΚ: Αϋ 116) 
5. Σθν Τ8/25.9.2015 Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον 
Αναπλθρωτι Τπουργό  Παιδείασ, ϋΕρευνασ και Θρθςκευμάτων, Κωνςταντίνο 
Φωτάκθ» (ΦΕΚ: Βϋ 2109), 
6. Σθν με αρ. πρωτ. 8366-18/01/2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ και Αναπλθρωτι 
Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Αποδοχι παραίτθςθσ 
του πυρίδωνα Ράπτθ του Νικολάου από τθ κζςθ του Διευκυντι του Ινςτιτοφτου 
Επεξεργαςίασ του Λόγου του Ερευνθτικοφ Κζντρου Καινοτομίασ ςτισ Σεχνολογίεσ 
τθσ Πλθροφορίασ, των Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ «ΑΘΗΝΑ» (Ε.Κ. «Ακθνά») και 
από μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου αυτοφ» (ΦΕΚ ΤΟΔΔ 35) 
  
                                                           Αποφασίζουμε 
 
1. Προκθρφςςουμε τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Διευκυντι  του Ινςτιτοφτου 
Επεξεργαςίασ του Λόγου (ΙΕΛ) του «Ακθνά» − Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ 
Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ, των Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ. 
 
2.Οι υποψιφιοι/εσ πρζπει: 
- Να είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. θμειϊνεται ότι πρζπει να υπάρχει 
ςυνάφεια με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ είτε του αντικειμζνου τθσ 
διδακτορικισ διατριβισ είτε του ερευνθτικοφ ι επιςτθμονικοφ εν γζνει ζργου του 
υποψθφίου 
- Να κατζχουν τα προςόντα διοριςμοφ ςε κζςθ ερευνθτι Αϋ βακμίδασ ι αντίςτοιχθσ 
βακμίδασ κακθγθτι ΑΕΙ. 
Σα προςόντα του ερευνθτι Αϋ βακμίδασ είναι: 
Αποδεδειγμζνθ ικανότθτα να αναπτφςςει τθν ζρευνα και τισ εφαρμογζσ τθσ ςε νζουσ 
τομείσ, να ςυντονίηει δραςτθριότθτεσ ςε ευρφτερα πεδία ζρευνασ και τεχνολογικισ 
ανάπτυξθσ, να ςυμβάλει ςτθ χάραξθ ερευνθτικισ και τεχνολογικισ πολιτικισ και τθν 
ανάπτυξθ ερευνθτικϊν οργανιςμϊν με τθν προςζλκυςθ εξωτερικϊν χρθματοδοτιςεων, να 
ζχει αναγνωριςτεί διεκνϊσ για τθ ςυμβολι του ςε επιςτθμονικοφσ και τεχνολογικοφσ τομείσ 
τθσ ειδικότθτάσ του, να ζχει ςυμβάλει ςτθ διάδοςθ και εφαρμογι τθσ παραγόμενθσ από τθν 
ζρευνα γνϊςθσ, να ζχει πλοφςιο ςυγγραφικό ζργο ςε μονογραφίεσ ι δθμοςιεφςεισ ςε 
περιοδικά διεκνϊσ αναγνωριςμζνου κφρουσ ι και ςθμαντικά διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ και 
να ζχει τφχει αναγνϊριςθσ από άλλουσ ερευνθτζσ θ ςυμβολι του ςτθν πρόοδο τθσ 
επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ. 
- Να γνωρίηουν τθν ελλθνικι γλϊςςα. 
- Να μθν ζχουν ςυμπλθρϊςει κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ υποψθφιότθτασ τουσ το 63ο 
ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

 
3. Ο Διευκυντισ του Ινςτιτοφτου: 
- προΐςταται των υπθρεςιϊν αυτοφ 
- ζχει τθν ευκφνθ για τθ λειτουργία  του ινςτιτοφτου, τθν κατάρτιςθ και ειςιγθςθ  ςτο 
διοικθτικό ςυμβοφλιο του ερευνθτικοφ κζντρου του ερευνθτικοφ και αναπτυξιακοφ 
προγράμματοσ του ινςτιτοφτου, τθν κατάρτιςθ ςχεδίου για τα κονδφλια του ετθςίου 
προχπολογιςμοφ του ερευνθτικοφ κζντρου που αφοροφν ςτισ δραςτθριότθτεσ του 
ινςτιτοφτου και αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που του ανατίκεται με τον εςωτερικό 
κανονιςμό ι ειδικότερα με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 
- είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ και διορίηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ,ϋΕρευνασ  
και Θρθςκευμάτων για οριςμζνο χρόνο, διάρκειασ τεςςάρων (4) ετϊν. 
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- ςυγχρόνωσ μπορεί να αςκεί ερευνθτικά κακικοντα ςτο ίδιο ερευνθτικό κζντρο και αν 
είναι κακθγθτισ Α.Ε.Ι μπορεί να διδάςκει ζνα εξαμθνιαίο μάκθμα. 
 

4.Για τον διοριςμό απαιτοφνται τα εξισ δικαιολογθτικά: 
I. Πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ. Προκειμζνου για πολίτεσ κρατϊν–μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ, τθν ικαγζνεια του οποίου ζχει ο 
υποψιφιοσ. 
II. Για τουσ άρρενεσ πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ καταςτάςεωσ. Σο κϊλυμα των 
ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων δεν ιςχφει για πολίτεσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, ςτο οποίο δεν προβλζπεται όμοιο κϊλυμα διοριςμοφ. 
III. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου δικαςτικισ χριςεωσ. 
Σα δικαιολογθτικά τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν υποβάλλονται από τον/τθν 
ενδιαφερόμενο/θ, αλλά κα αναηθτθκοφν αυτεπαγγζλτωσ από τθ Γενικι Γραμματεία 
Ζρευνασ και Σεχνολογίασ  βάςει των διατάξεων των άρκρων 5 του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ Α’ 102) 
και 16 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ Α’ 57) ςτο πλαίςιο τθσ ζκδοςθσ τθσ τελικισ πράξθσ διοριςμοφ. 

Οι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουκα: 
 Αίτθςθ (χειρόγραφθ ι δακτυλογραφθμζνθ) ςτθν οποία ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ κα ηθτεί 

να γίνει δεκτι θ υποψθφιότθτά του/τθσ και κα αναφζρει τα ςυνυποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνονται (εν γνϊςει των 
κυρϊςεων που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 
1599/1986) τα ακόλουκα: ικαγζνεια κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ, βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ 
ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων, λευκοφ ποινικοφ μθτρϊου, ακρίβειασ όλων των 
υποβαλλομζνων ςτοιχείων. Σα μζλθ ΔΕΠ κα πρζπει επίςθσ να δθλϊνουν ότι ςε 
περίπτωςθ εκλογισ τουσ κα ενταχκοφν ςε κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ ςτο Κδρυμα, 
από το οποίο προζρχονται, και ότι θ ςχετικι πράξθ κα προςκομιςτεί ςτο ερευνθτικό 
κζντρο ςε εφλογο διάςτθμα από το διοριςμό τουσ. 

 Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε δφο (2) αντίτυπα ςε ζντυπθ 
μορφι, και δφο (2) ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ROM κ.λπ.). 

 Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, ςτθν αγγλικι γλϊςςα, ςε δφο (2) αντίτυπα ςε ζντυπθ 
μορφι, και δφο (2) ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ROM κ.λπ.). 

 Ανάτυπα δθμοςιεφςεων ςε δφο (2) αντίτυπα ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ROM κ.λπ.) 
μόνο. 

 Φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

 Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. Εφόςον πρόκειται για τίτλουσ 
ςπουδϊν από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ, οι υποψιφιοι/εσ υποχρεοφνται να 
προςκομίςουν πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από το ΔΟΑΣΑΠ (πρϊθν ΔΙΚΑΣΑ). 

 
5.Οι υποψθφιότθτεσ υποβάλλονται ςτθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και 
Σεχνολογίασ. Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ: Μεςογείων 14-18, 11510  Ακινα,  Σ.Θ. 
14631, τθλ. 2107458231,  αρμόδιοσ: Α. Δθμακάκοσ ζωσ και τθν Παραςκευι,               
27 Απριλίου 2018. 

 
 

                Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 
                                                           ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ        

 
 
 

                                                         ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΩΣΑΚΗ                   
  ΚΟΙΝOΠΟΙΗΗ: 
   -Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ» 
  Εςωτ. διανομι: Ι 3  (2)             
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