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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο ΒιοΟικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄/08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’/04.08.2017) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄/03.03.1994) «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄/30.07.1996) «Διορισμός ή
πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό» για τον έλεγχο των
δαπανών,
τις διατάξεις του Π.Δ. 77/2000 (ΦΕΚ 65 Α/10.03.2000) «Σύσταση νομικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 82/2002
(ΦΕΚ 59 Α΄/27.03.2002), το Π.Δ. 161/2007 (ΦΕΚ 202 Α΄/23.08.2007), την παρ.
4 του άρθρου 5 «Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων» του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ
40 Α΄/29.02.2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες
ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» και το
άρθρο 7 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16 Α΄/23.01.2013)
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7.

τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006(ΦΕΚ 280 Α/28.12.2006) «Αναστολή Διορισμών
και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει
8. την Υ.Α υπ’ αριθμ. 134664/24-12-2019 (ΦΕΚ Β’ 695/04.03.2020) «Λειτουργία
ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» για τη 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»
9. τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΥΑ 747(ΦΟΡ)115/2005 (ΦΕΚ 125
Β΄/03.02.2005)
10. την από 20.11.2020 απόφαση της 412ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ με την οποία
εγκρίθηκε η προκήρυξη Ερευνητή Β’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Υπολογιστική Εμβιομηχανική Μαλακών Ιστών»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Μία (1) θέση Ερευνητή Β’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική
Εμβιομηχανική Μαλακών Ιστών»
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β)

Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του N. 4310/2014 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την B' Βαθμίδα ερευνητών, ήτοι: Να είναι
επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την
παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή
προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων.
Ειδικότερα, για τη θέση Ερευνητή B' βαθμίδας οι υποψήφιοι ερευνητές θα πρέπει
να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνουν και να διευθύνουν
προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζουν και να
κατευθύνουν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του
προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητούν και να
προσελκύουν οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση
των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθούν
πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να
έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά
διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχουν διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και
να έχουν προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των
εφαρμογών τους και η συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και της
τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.

γ)

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση
της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γνώσης της
Ελληνικής Γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν.2413/96, άρθρο 10 παρ.3 (ΦΕΚ
124 Α΄/17.06.1996), είτε από αρμόδια ελληνική εκπαιδευτική αρχή.
δ)

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

ε)

Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για πολίτες
κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/), μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, αίτηση υποψηφιότητας που θα
συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά
προσόντα και τα οποία 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 αντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014 ή
γ. ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα
αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Εφ’ όσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για
τους Έλληνες πολίτες, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ
(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση.
3. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (Για πολίτες κρατών- μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο
5. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην των Ελλήνων πολιτών)
οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικό απόδειξης της άριστης γνώσης της Ελληνικής
γλώσσας, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες υποψήφιους) ότι έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από
αυτές.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι
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πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης
8. Τρία (3) ονόματα ερευνητών ή καθηγητών (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τους οποίους θα μπορούν να ζητηθούν
συστατικές επιστολές.
Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται
αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. H μη υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» και εντός της ταχθείσας
από την παρούσα Προκήρυξη προθεσμίας συνιστούν λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Οι επικρατέστεροι των υποψηφίων ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια
Επιτροπή Κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του ΙΒΟ: κα Γεωργία Παχλιτζανάκη, Τηλ. (24210) 96743
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
δικαιολογητικών είναι η 11/03/2021.

υποψηφιοτήτων

και

απαιτούμενων

Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29
παρ. 2 Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και θα αναρτηθεί στο
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».
Το ΕΚΕΤΑ/ΙBO θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
αφορούν τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που
καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του
υποψηφίου για την προκηρυσσόμενη θέση 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 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, αίτηση 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 θέσης. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα ή/και στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα το ΕΚΕΤΑ/ΙBO θα ενημερώσει
τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο.
Το ΕΚΕΤΑ/ΙBO διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και
δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την
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εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά
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 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 δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για το ΕΚΕΤΑ/ΙBO

Δημήτριος Τζοβάρας
Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ.

