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         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
        ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

 
 

 

       Ε Θ Ν Ι ΚΟ  ΚΕ Ν Τ ΡΟ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν  ( E K KE )  
 

Κρατίνου 9 και Αθηνάς,  Τ.Κ. 105 52,  Αθήνα 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Πληροφορίες: Κοσμά Ειρήνη                                     Αρ. πρωτ.: 3149/377ΓΠ 

Τηλ.: 210-7491678                                                      Αθήνα, 07.11.2022 

E-mail: ekosma@ekke.gr 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Θέμα: Επαναπροκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

α. των άρθρων 13Α, 18 και 29 του N. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 

και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/2014) όπως έχουν αντικατασταθεί 

και ισχύουν με τα άρθρα 20 παρ. 8 του Ν. 4521/2018 ΦΕΚ Α΄ 38/2018) και 16 και  

21 αντίστοιχα του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις», 

β.  του ΠΔ 75/24.10.2022 (ΦΕΚ Α΄ 200/2022) «Οργανισμός ΕΚΚΕ», 

γ. των άρθρων 41 παρ. 3 και 5, 42 παρ. 1.2 και 7 και 43 της υπ’ αριθ. 88453/3.6.2019 

ΥΑ «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας [ΕΚΚΕ]» (ΦΕΚ Β΄ 2280/2019), 

δ. του άρθρου 14, παρ. 2, εδ. δ΄ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28/1994) «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», 

ε. του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, όπως ισχύει), 

στ. της παρ. 11 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 220/2002) «Συνταγματικά 

κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις»,  

ζ. του Ν. 2431/1996 (ΦEK. Α΄ 175/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της 

Eυρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,  

η. του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των 

Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», 

θ. του ΠΔ 134/1999 (ΦEK Α΄ 132//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.», 

ι. του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27.4.2016, 

ια. της υπ’ αριθ. 33/27.12.2006 ΠΥΣ (περ. ι΄ άρθρου 4), (ΦΕΚ Α΄ 280/2006), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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ιβ. της υπ’ αριθ. 134664/24.12.2019 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄695/2020). 

 

2. Τις Υπουργικές Αποφάσεις 

α. την με ΑΠ 91866/17.08.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (ΦΕΚ 692/ΥΟΔΔ/19.08.2021) ανασυγκρότησης του ΔΣ του ΕΚΚΕ, 

όπως τροποποιήθηκε με την με ΑΠ 109527/08.10.2021 απόφαση (ΦΕΚ 

881/12.10.2021), 

β. την με ΑΠ 179687/25-10-2018 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (ΦΕΚ 633/ΥΟΔΔ/31-10-2018) «Διορισμός του […] Διευθυντή του 

ΕΚΚΕ». 

 

3.  Τις αποφάσεις του ΔΣ του ΕΚΚΕ που έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ. 301/25.10.2021 

(θέμα 12ο) και 304/24.01.2022 (θέμα 15
ο
) συνεδριάσεις του. 

 

4. Το με ΑΠ 2707/801/27.09.2022 πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής κρίσης, 

σύμφωνα με το οποίο κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης 

Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ με 

γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Διαστρωμάτωση: Κοινωνικές και Οικονομικές 

Ανισότητες». 

 

5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ληφθεί στην υπ’ αριθμ. 

315/30.09.2022 (θέμα 12
ο
) συνεδρίασή του και επικυρώνει το ανωτέρω πρακτικό της 

επιτροπής κρίσης (υπ’ αριθ. πρ. 2781/338/ΓΠ/04.10.2022 [ΑΔΑ: ΨΥΖΝ469ΗΕΟ-

ΖΕΔ] απόφαση του Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ του ΕΚΚΕ). 

 

6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ. 

316/17.10.2022 (θέμα 5
ο
) συνεδρίασή του και προκηρύσσει εκ νέου την ανωτέρω 

θέση. 

 

7. Την με ΑΠ 2949/1048/29.11.2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος 

Οικονομικού σχετικά με την πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 

2022. 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

 

Την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ 

βαθμίδας στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ με γνωστικό αντικείμενο: 

«Κοινωνική Διαστρωμάτωση: Κοινωνικές και Οικονομικές Ανισότητες». 

 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

Για την προκηρυσσόμενη θέση πρέπει οι υποψήφιοι: 

α) Να διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται  στα άρθρα 18 παρ. 2 του Ν. 4310/2014,  

41 παρ. 3 και 42 παρ. 1.2 και 7 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΚΚΕ, 

ήτοι: 

- Να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης και κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος.  
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-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.  

- Για την ίδια βαθμίδα (Β΄) απαιτούνται, κατά τον νόμο, και τα προσόντα της 

προηγούμενης βαθμίδας (Γ΄), ήτοι: να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν 

και να εκτελούν 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. 

- Για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΚΕ, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 

ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική 

Διαστρωμάτωση: Κοινωνικές και Οικονομικές Ανισότητες», καθώς και εμπειρία σε 

ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας.  

 

β) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της 

Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών Ελληνικού 

εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο Ελληνικού 

Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο 

χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων. 

γ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή 

απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

 

δ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές κατά τον χρόνο πρόσληψής τους. Η απαίτηση 

αυτή δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους 

οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 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 των ελληνικών, 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. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  
1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό 

αντικείμενο και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 

3. Υπόμνημα του έργου τους  
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4. Έως δέκα (10) πλήρη αντίγραφα των αντιπροσωπευτικότερων -κατά την κρίση 

τους- επιστημονικών δημοσιεύσεών τους. 

 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται (εν γνώσει των 

κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν.1599/1986) τα ακόλουθα: η τυχόν ιθαγένεια κράτους-μέλους της ΕΕ, η  

ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική 

καταδίκη και η ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων.  

6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών με τα οποία θα αποδεικνύονται 

τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:  

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 ευκρινή αντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που 

εμπίπτουν στη ρύθμιση του Ν. 4250/2014, όπως ισχύει, ή  

γ. Ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα 

αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και είναι επίσημα μεταφρασμένα. 

Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τους 

Έλληνες πολίτες ή τους πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται και 

πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), εάν οι σχετικοί 

τίτλοι έχουν αναγνωριστεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, προκειμένου να διαπιστωθεί, 

κατά το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022, εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή ο τύπος τίτλου 

του ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για την αποδοχή της αίτησης στο 

πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν 

Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο 

της αλλοδαπής. Εάν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική 

επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός εάν το μέρος σπουδών που 

έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο ΑΕΙ. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες εφόσον απαιτείται) ότι 

κατά τον χρόνο πρόσληψής τους θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει 

για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν 

προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

  

Αντίγραφο ποινικού μητρώου κοινής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής 

κατάστασης τύπου Α΄ (για τους άρρενες) θα ζητηθούν από τον/την επιτυχόντα/ούσα 

πριν τον διορισμό. 

  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή 

διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr για την με ΑΠ. 3149/377ΓΠ/07.11.2022 

προκήρυξη, εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα  

12.12.2022. 

 

 Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα 

και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για 

την κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά το αντίγραφο δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το βιογραφικό σημείωμα, το αντίγραφο των 

https://apella.minedu.gov.gr/
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πτυχίων και τίτλων σπουδών τους, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό 

υπόμνημα αυτών, καθώς και  κάθε  δικαιολογητικό που ζητείται από την προκήρυξη. 

  

Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας για πρόσληψη ή προαγωγή και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικώς και μόνον ηλεκτρονικά σύμφωνα με 

την ανωτέρω διαδικασία. Η μη υποβολή τής κατά τα ανωτέρω αίτησης, εντός της 

ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης. 

 

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (του 

άρθρου 29 του Ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 

4386/2016, και της με ΑΠ 134664/24.12.2019 ΥΑ) και θα αναρτηθεί στο 

πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», καθώς και στον ιστότοπο του ΕΚΚΕ: 

http://www.ekke.gr. 

  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
  

Το ΕΚΚΕ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που 

υποβάλλονται στο πλαίσιο της εν λόγω προκήρυξης και η επεξεργασία αυτών γίνεται 

μόνο με σκοπό την επιλογή του/της κατάλληλου/ης υποψηφίου/ας. 

 
 

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 210-7491674 κ. Μπουτζιωρή Ι. και 210-7491636 

κ. Γυπαράκη Α. 

 

                                                                             Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ         

                                                                                               του ΕΚΚΕ 

                                                                               

 

 

                                                                                 Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής  
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