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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ερευνητών B΄ βαθμίδας και μίας (1)
θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β΄ βαθμίδας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α.  των άρθρων 18 και  29 του N.4310/2014 «Έρευνα,  Τεχνολογική  Ανάπτυξη και
Καινοτομία  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  258/τ.Α΄/8-12-2014)  όπως  έχουν
αντικατασταθεί  και  ισχύουν  με  τα  άρθρα 16 και  19  αντίστοιχα  του Ν.4386/2016
(ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
β. του άρθρου 18 και 19 του Π.Δ. 342/86 «Οργανισμός ΕΚΚΕ»,
γ.  του άρθρου 14, παρ. 2,  εδ.  δ΄ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»,
δ.  της  παραγρ.  11  του  άρθρου  10  του  Ν.  3051/2002  (Φ.Ε.Κ.  220/τ.Α΄/2002)
«Συνταγματικά  κατοχυρωμένες  ανεξάρτητες  αρχές,  τροποποίηση και  συμπλήρωση
του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», 
ε. τις διατάξεις του N. 2431/1996 (Φ.E.K. 175/τ.Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη
πολιτών της Eυρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση», 
στ. τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999 (Φ.E.K. 132/τ.Α΄/1999) «Διορισμός ή πρόσληψη
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα A.E.I., T.E.I, και λοιπά N.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες
Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του YΠ.E.Π.Θ.», 
ζ. της υπ’ αριθμ. ΠYΣ 33/27.12.2006 (περ. ι άρθρο 4), (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η. του άρθρου 5, παρ. 6 του Ν. 4051/2010 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου
και  άλλες  επείγουσες  ρυθμίσεις  εφαρμογής  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  του  Ν.
4046/2012» που αφορά τη συγχώνευση των Ινστιτούτων του ΕΚΚΕ.

2. Την αριθμ.  πρωτ.  426/105ΓΠ/23.2.2018 απόφαση του Πρόεδρου του ΔΣ (ΦΕΚ
1165/29.3.2018,  τ.  Β΄)  με  θέμα:  «Τροποποίηση  του  γνωστικού  αντικειμένου  του
Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας Μιχαήλ Πέτρου»,
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 3. Την απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ που έχει ληφθεί στην υπ’ αριθμ. 273/28.03.2019
(Θέμα 5ο) Συνεδρίασή του.
4.  Την  με  αριθμ.  πρωτ.  740/262/11.4.2019  βεβαίωση  πίστωσης  στον  τακτικό
προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, τριών (3) θέσεων Ερευνητών Β΄
βαθμίδας  και  μίας  (1)  θέσης  Ειδικού  Λειτουργικού  Επιστήμονα  Β΄  βαθμίδας  στο
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ με γνωστικά αντικείμενα:

-  Μία  θέση  ερευνητή  Β΄  βαθμίδας  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Πολιτική
Κοινωνιολογία».

Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  έχουν  επιστημονικό  έργο  στον  χώρο  της  Πολιτικής
Κοινωνιολογίας,  να έχουν  ασχοληθεί  με  σύγχρονα ζητήματα του κλάδου και  να  
διαθέτουν  επαρκές  δημοσιευμένο  έργο και  δεξιότητες  στη  χρήση ποσοτικών  και  
ποιοτικών μεθόδων.

-  Μία  θέση  ερευνητή  Β΄  βαθμίδας  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Αγροτική
Ανθρωπολογία».

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιστημονικό έργο στην Αγροτική Ανθρωπολογία και
να  έχουν  ασχοληθεί  με  τις  σχέσεις  πόλης-υπαίθρου  (κοινωνικο-οικονομικοί
μετασχηματισμοί,  πολιτισμικές  ταυτότητες,  συγκρούσεις,  υφαρπαγή  γης,
πληθυσμιακές ροές από και προς την ύπαιθρο), να διαθέτουν επαρκές δημοσιευμένο
έργο, καθώς και δεξιότητες στη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων.

- Μία θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της
Πόλης και του Πολιτισμού».

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιστημονικό έργο στη μελέτη της σύγχρονης αστικής
ζωής  και  των  πολιτισμικών  πρακτικών  που  αναπτύσσονται  στο  πλαίσιό  της,  να
διαθέτουν επαρκές δημοσιευμένο έργο, καθώς και δεξιότητες στη χρήση ποσοτικών
και ποιοτικών μεθόδων.

-  Μία  θέση  Ειδικού  Λειτουργικού  Επιστήμονα  Β΄  βαθμίδας  στο  γνωστικό
αντικείμενο «Ανάλυση αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στη χρήση ανοιχτών
χώρων».

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιστημονικό έργο και δεξιότητες καινοτομικής και
διεπιστημονικής ανάλυσης και μελέτης του χώρου και των σχέσεων των ανθρώπων
και  των  τοπικών  κοινωνιών  με  τις  σύγχρονες  αλλαγές  του  αστικού  και  του
περιαστικού δημόσιου χώρου.

Τα ελάχιστα  προσόντα  που πρέπει  να διαθέτουν  οι  υποψήφιοι  για  τις  θέσεις
ερευνητών  Β΄  βαθμίδας  σύμφωνα  με  το  άρθρο  18  του  N.  4310/2014  όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α'/11-5-
2016)  και το άρθρο 18 του Π.Δ. 342/86 είναι τα εξής: 
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1. Διδακτορικό  δίπλωμα  σε  επιστημονικό  κλάδο  θετικών,  ανθρωπιστικών,
κοινωνικών,  οικονομικών  ή  τεχνικών  επιστημών  και  υψηλή  επιστημονική
εμπειρία και κατάρτιση.

2. Τα  προσόντα  για  τη  βαθμίδα  Γ΄:  Οι  υποψήφιοι  απαιτείται  να  έχουν
τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν ερευνητικά έργα ή
τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα
ή  φάσεις  του  έργου  σε  άλλους  ερευνητές  και  να  τους  καθοδηγούν  ή
επιβλέπουν. Επίσης, απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα. 

3. Τα προσόντα για τη βαθμίδα Β΄: Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαιτείται 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 επιμέρους 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.

Τα  ελάχιστα  προσόντα  που  πρέπει  να  διαθέτουν  οι  υποψήφιοι  για  τη  θέση
Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β΄ βαθμίδας σύμφωνα με το άρθρο 18 του N.
4310/2014 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ
83/τ.Α'/11-5-2016)  και το άρθρο 19 του Π.Δ. 342/86 είναι τα εξής: 

1. Διδακτορικό  δίπλωμα  ή  άλλος  μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  σε
επιστημονικό  κλάδο  θετικών,  ανθρωπιστικών,  κοινωνικών,  οικονομικών  ή
τεχνικών  επιστημών  ή  μεταπτυχιακή  εξειδίκευση  σε  ειδικό  επιστημονικό
τομέα σε ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και εμπειρία στον
σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και
έργων.

2. Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα σχεδιασμού και
εκτέλεσης τεχνολογικής έρευνας ή τεχνολογικού έργου που να καταλήγουν
στην κατασκευή πρότυπου προϊόντος, διαδικασίας ή μεθόδου και κατανομής
τμημάτων ή φάσεών τους σε άλλους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ή
ερευνητές,  επίσης  ικανότητα  καθοδήγησης  ή  επίβλεψης  άλλων  ειδικών
λειτουργικών  επιστημόνων  ή  ερευνητών  και  πρωτότυπες  δημοσιεύσεις  σε
επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους. 

3. Επιπλέον,  οι  υποψήφιοι  απαιτείται  να  έχουν  τεκμηριωμένη  ικανότητα
οργάνωσης  και  καθοδήγησης  τεχνολογικών  και  αναπτυξιακών
προγραμμάτων,  καθώς  και  ικανότητα  συντονισμού  και  καθορισμού
κατευθύνσεων στην τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη επιμέρους έργων ενός
προγράμματος.  Απαιτείται,  επίσης,  τεκμηριωμένη  ικανότητα  προώθησης
πρωτοποριακών  ιδεών  στην  επιστήμη,  την  τεχνολογία  και  την  καινοτομία
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ανάπτυξης  νέων  τεχνικών,  καθώς  και  η  αποφασιστική  συμβολή  στην
αξιοποίηση  των  αποτελεσμάτων  των  ερευνητικών,  τεχνολογικών  και
αναπτυξιακών  προγραμμάτων.  Παράλληλα,  απαιτούνται  πρωτότυπες
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και
συγκεκριμένη  προσφορά στην  πρόοδο της  επιστήμης  και  της  τεχνολογίας,
αναγνωρισμένη από άλλους συναδέλφους τους. 

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των
κρατών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Για  τους  πολίτες  των  κρατών  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται
με  πιστοποιητικό  γνώσης  της  Ελληνικής  Γλώσσας  που  χορηγείται  είτε  κατά  τον
Ν.2413/96,  άρθρο  10  παρ.3  (ΦΕΚ  124/τ.Α΄/1996),  είτε  από  αρμόδια  ελληνική
εκπαιδευτική αρχή.

Επιπλέον:

α. Οι άρρενες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

β.  Να  μην  υπάρχει  κώλυμα  από  ποινική  καταδίκη  ή  υποδικία  ή  δικαστική
συμπαράσταση.

γ. Οι υποψήφιοι να είναι υγιείς, με την επιφύλαξη των διατάξεων για άτομα με ειδικές
ανάγκες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και την  Παρασκευή 07.06.2019
και ώρα 15.00 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΚΚΕ, 8ος
όροφος,  Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Τ.Κ. 10552 Αθήνα, Τ.Θ. 3236,  τα παρακάτω:

 ΑΙΤΗΣΗ, η  οποία  θα  συνοδεύεται  από  επικυρωμένα  φωτοαντίγραφα  των
τίτλων  σπουδών  και  των  πιστοποιητικών  προϋπηρεσίας  και  εξειδίκευσης,
καθώς  και  των  εγγράφων  που  αποδεικνύουν  ότι  έχουν  όλα  τα  ανωτέρω
απαιτούμενα προσόντα. 

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (σε 1 αντίγραφο και 5 αρχεία σε ηλεκτρονική
μορφή)

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε 1 αντίγραφο και 5 αρχεία σε ηλεκτρονική
μορφή)

 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (σε 1 αντίγραφο και 5 αρχεία σε
ηλεκτρονική μορφή).

Πληροφορίες  παρέχονται  στο  τηλ.  210-7491636  κ.  Αθηνά  Γυπαράκη  και  210-
7491674 κ. Μπουτζιωρή Ιουλία.

                                                                             Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ
                                                                              

                                                                               Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

 

4

ΑΔΑ: ΨΛΙ0469ΗΕΟ-Κ5Ν


	
	
	
	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (EKKE)

		2019-04-22T14:44:44+0300
	Athens




