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ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β'
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ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» έχονταε
υπόψη:

1. Τον Ιδρυτικό Νόμο 1514/1985 «Ανάπτυξη
ms επιστημονικήε και τεχνολογικήε
épeuvas- (ΦΕΚΑ' 13/8-2-1985).
2. Το Π.Δ. 71/1987 «Οργανισμόε του Εθνικού

Κέντρου Epsuvas Φυσικών Επιστημών

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (ΕΚΕΦΕ "Δ")· - (ΦΕΚ
Α' 43/30-3-1987) ônuis έχει συμπληρωθεί
με το Π.Δ. 583/1 988 «Συμπλήρωση
του Π.Δ. 71/87 «Οργανισμόε του Εθνικού
Κέντρου Epeuvas Φυσικών Επιστημών
'Δημόκριτοε" ΦΕΚ 43/ Α/87» - (ΦΕΚ

Α' 281/1 4-12-1 988) και έχει τροποποιηθεί
με το Π.Δ. 1 9/2000 «Τροποποίηση του Π.Δ.
71/87 «Οργανισμό» του Εθνικού Κέντρου
Ερευναε Φυσικών Επιστημών "ΔημόκριTOS" (ΕΚΕΦΕ "Δ") ΦΕΚ 43/ Α/87» · (ΦΕΚ

Α' 15/3-2-2000).
3. Την Υπουργική Απόφαση 4909/
ΦΟΡ/258/1995 «Εσωτερικόε Κανονισμόε Λειτουργίαε Εθνικού Κέντρου Ερευvas Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτοε"
(ΕΚΕΦΕ "Δ")» - (ΦΕΚ Β' 221/28-3-1995)
όπωε ισχύει.
4.

Τον Ν. 4310/2014 «Ερευνα, Τεχνολογική

Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλkes διατάξειε» (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014)
όπωε έχει τροποποιηθεί κοι ισχύει με τον Ν.
4386/201 6 (ΦΕΚ 83/ Α/1 1 -5-201 6) «Ρυθμίσει
για την έρευνα και άλλεε διατάξειε».
5. Τον Ν. 2190/1994(ΦΕΚ 28 Α'/1994)
«Σύσταση ανεξάρτητηε αρχήε για την
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησηε», όπωε τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ175 Α71996)
«Διορισμόε ή πρόσληψη πολιτών τηε Ευρωπάίκήε Ενωοηε στη Δημόσια Διοίκηση».
7. Την ΠΥΣ33/2006(ΦΕΚ 280 Α'/2006)
«Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων
στον Δημόσιο Τομέα», όπωε ισχύει.
8. Τον Ν. 3528/2007 «Κύρωση του κώδικα
κατάστασηε Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών
υπαλλήλων & υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
όπωε τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το με α. π. 010/2019-719/22-05-2019
απόσπασμα πρακτικού τηε 643ns Τακτικήε
Συνεδρίασηε Δ. Σ. /1 6-05-201 9
10. Την με α. π. 100/2019-2889/31-05201 9 απόφαση του Διευθυντή και Προέδρου
ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δ»
επιλογή

1 1 . Την με 1 00/20 19-5170/26-11-2019
βεβαίωση πίστωοηε στον τακτικό
σικ. έτουε 2019.
προϋπολογισμό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προκήρυξη μιαε (1 ) θέοπε Ερευνητή/

τριαε Β' βαθμίδαε στο ΙΠΤ με γνωστικό
αντικείμενο «Μηχανική μάθηση - ανάλυση
πολυτροπικών δεδομένων με εφαρμογέε
στο περιβάλλον και την υγεία».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

κώλυμα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 .

Αίτηση υποψηφιότηταε, στην οποία θα

αναφέρεται η θέση με το γνωστικό
και τα συνυποβαλλόμενα

αντικείμενο

δικαιολογητικά.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, ένα (1 )
ηλεκτρονικό αρχείο σε οποιοδήποτε κατάλληλο
μέσο ηλεκτρονικήε αποθήκευσηε.
2.

3.

Υπόμνημα εργασιών, ένα (1 ) ηλεκτρονικό
αρχείο σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο

ηλεκτρονικήε αποθήκευσηε.
4. Επιοτημονικέε δημοοιεύσειε, ένα (1 )
ηλεκτρονικό αρχείο σε οποιοδήποτε
μέσο ηλεκτρονικήε αποθήκευσηε.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,
στην οποία θα δηλώνονται (εν γνώσει
των κυρώσεων που προβλέπονται από
τιε διατάξειε τηε παρ. 6 του άρθρου22 του
κατάλληλο

Ν. 1 599/1 986) τα ακόλουθα: ιθαγένεω κράτουε-μέλου3 τηε EE, Βεβαίωση ολοκλήρωons στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκό
ποινικό μητρώο, ακρίβεια όλων των
στοιχείων. Εφόσον, η Υπ.
Δήλωση αποσταλεί ηλεκτρονικά θα πρέπει
να φέρει το γνήσιο τηε υπογραφήε του
υποβαλλόμενων

υηοψηφίου/ίαε.
6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία
θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά
προσόντα:
α. Απλρ και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν
πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή
β. Απλα και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί
αρχικά από δικηγόρο, κοθώε και ευκρινή
αντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από τιε
υπηρεσίεε και tous φορείε που εμπίπτουν
στη ρύθμιση Ν. 4250/2014, οπωε ισχύει, ή
γ. Ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων,
υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα
αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστωε από
και είναι επίσημα μεταφρασμένα.
Εφόσον πρόκειται για τίτλουε σπουδών απο
πανεπιστήμια του εξωτερικού, για tous
πολίτεε ή τουε πολίτεε των Κρατών
Tns Ευρωπαϊκήε Ενωσηε, απαιτείται και
πιστοποιητικό αναγνωρισηε από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον
αίτηση.
δικηγόρο

Ελληνεε

α) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται
στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπωε
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο
1 6 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Τ.Α71 1

5-2016) ήτοι:
Για τη θέση Ερευνητή/τριαε Β' βαθμίδαε:
Να είναι επιστήμονεε υψηλήε επιστημονικήε εμηειρίαε και κατάρτισηε. κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματοε, που εργάζονται
αυτοτελώε και ανεξάρτητα για την
παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την
εφαρμογή tous για την παραγωγή προϊόντων,
διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων
-

και συστημάτων.
Να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να
και να διευθύνουν προγράμματα
έρευναε και τεχνολογικηε ανάπτυξηΒ,
να συντονίζουν και να κατευθύνουν την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στο
επί μέρουε έργα του προγράμματοε έρευναε
και τεχνολογικήε ανάπτυξηε, να αναζητούν
και να προσελκύουν οικονομικούε
nôpous από εξωτερικέε πηγέε για τη
των δραστηριοτήτων του
ή του κέντρου καΐ να προωθούν
πρωτοποριακέε ιδέεε στην επιστήμη και
την τεχνολογία.
- Εηίσηε, απαιτείται να έχουν κάνει πρω-

Για tous πολίτεε των κρατών τηε Ευρωπαίκήε Ενωσπε απαιτείται π γνώση τηε Ελληνικηε γλώσοαε. η οποία διαπιστώνεται
με πιστοποιητικό γνώοηε Tns Ελληνικήε
Γλώσσαε που χορηγείται είτε κατά τον Ν.
2431/96 είτε από σχολή ή σχολείο Ελληνικήε Γλωσοαε.
γ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπο τουε
από ποινική καταδίκη ή στερητική ή
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο
8 Ν. 3528/2007 όπωε τροποποιήθηκε
και ισχύει).
Οι
δ)
ανδρεε υποψήφιοι νο έχουν εκπληρώσει
τιε στρατιωτικέε τουε υποχρεώαειε
ή να έχουν νόμιμο απαλλαγεί από αυτέε.

οργανώνουν

χρηματοδότηση

ινστιτούτου

τότυπεε δημοσιεύσειε σε επιστημονικά
και τεχνικά περιοδικά διεθνώε αναγνωρισμένου
KÙpous ή να έχουν διεθνή διπλώματα
ευρεσιτεχνίαε και να έχουν προσφέρει
στην πρόοδο τηε επιστήμηε και Tns τεχνολογίαε και των εφαρμογών tous και η
συμβολή tous στην πρόοδο Tns επιστήμηε
και ms τεχνολογίαε να έχει τύχει αναγνώpions από άλλουε ερευνητεε.
β) Να είναι έλληνεε πολίτεε ή πολίτεε των
κρατών τηε Ευρωηα'ικήε Ενωσηε

κατατεθειμένη

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων τηε
αστυνομικήε ταυτότηταε (Προκειμένου
για πολίτεε κρατών-μελών τηε Ευρωπαϊκήε
Ενωσηε, πιστοποιητικό τηε αρμόδιas αρχήε του κράτουε την ιθαγένεια του
οποίου έχει ο υποψήφιοε).
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
(μόνο από άρρενεε) ότι κατά τον χρόνο
πρόσληψήε τουε θα έχουν εκπληρώσει
Tis στρατιωτικέε τουε υποχρεώσειε ή θα
έχουν νομίμωε απαλλαγεί από αυτέε. Η
απαίτηση αυτή δεν ισχύει για πολίτεε κράτουε-μέλουε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσπε, για
τουε οποίουε δεν προβλέπεται όμοιο
διορισμού.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου κοινήε χρησηε και πιστοποιητικό στρατολογικήε κατάστασηε τύπου Α' (για τουε άρρενεε) θα
ζητηθούν από τον επιτυχόντα πριν από
τον διορισμό.
7.

κώλυμα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/εε να

υποβάλουν

την αίτηση υποψηφιότηταε (στην
οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό
αντικείμενο) συνοδευόμενη από όλο
το απαραίτητα δικαιολογητικά για την α. π.
100/2019-5341/02-12-2019 προκήρυξη,
εντόε προθεσμίαε, η οποία έχει ωε
καταληκτική

ημερομηνία την Παρασκευή
20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα ΕλλάÖOS 15.00.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

υποβάλλονται:

α) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

dd.protokol@admin.demokritos.gr
Β) είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Τ.θ. 60037, 1 53 1 0 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
POSTAL ADDRESS:
NATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC
RESEARCH «DEMOKRITOS»

P.O. BOX 60037, 153 10 AGIA
PARASKEVI, GREECE

Σε περίπτωση ταχυδρομικήε αποστολήε,
θα πρέπει να αποσταλεί και ηλεκτρονικό
αρχείο με όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο
ηλεκτρονικήε αποθήκευσηε.
Πληροφορίεε παρέχονται στο τηλ.: 210
650 3292 κυρία Αικ. Παναγιωτοπούλου
kpanag@adm.in . demokritos gr.
Ο Αντιπρόεδροβ ΔΣ του ΕΚΕΦΕ
.

«Δημόκριτοε»

Δρ Β. Κυλικογλου

