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΄Εχοντασ υπόψη: 
1.Σισ διατϊξεισ: 
α. των ϊρθρων 13α, 16 και τησ παραγρϊφου 12 του ϊρθρου 18 του ν.4310/2014 
«΄Ερευνα, Σεχνολογικό Ανϊπτυξη και Καινοτομύα και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ: Α΄258) 
β. τησ  παρ. 4  του ϊρθρου 5 του ν.4051/2012 «Ρυθμύςεισ ςυνταξιοδοτικού περιεχομϋνου 
και ϊλλεσ επεύγουςεσ ρυθμύςεισ εφαρμογόσ του Μνημονύου υνεννόηςησ του ν. 
4046/2012» (ΥΕΚ: Α΄ 40) 
γ. του Π.Δ.77/2000 «ύςταςη ΝΠΙΔ με την επωνυμύα Εθνικό Κϋντρο Έρευνασ και 
Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ (ΥΕΚ: Α’65), όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ με το ΠΔ 82/2002 
«Ενοπούηςη και μετατροπό του Κϋντρου Σεχνολογύασ και Εφαρμογών Καυςύμων 
(ΚΣΕΚ) ςε Ινςτιτούτο Σεχνολογύασ και Εφαρμογών τερεών Καυςύμων (ΙΣΕΚ) του 
ΕΚΕΣΑ» (ΥΕΚ: Α’59) και το ΠΔ 161/2007 «Ίδρυςη Ινςτιτούτου Βιοώατρικών και 
Βιομοριακών Ερευνών ςτο Εθνικό Κϋντρο Έρευνασ και Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ 
(ΕΚΕΣΑ)» (ΥΕΚ: Α’202)   
δ. του ϊρθρου 7 του ν. 4109/2013 «Κατϊργηςη και ςυγχώνευςη νομικών προςώπων του 
Δημοςύου και του ευρύτερου δημόςιου τομϋα-ύςταςη Γενικόσ Γραμματεύασ για το 
ςυντονιςμό του κυβερνητικού ϋργου και ϊλλεσ διατϊξεισ». 
ε. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανιςμόσ Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων» 
(ΥΕΚ:Α’181), όπωσ ιςχύει. 
 
2. Σο ϊρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015 «Αναςύςταςη των  Τπουργεύων, Πολιτιςμού και 
Αθλητιςμού…Μετονομαςύα του Τπουργεύου Πολιτιςμού,  Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων ςε 
Τπουργεύο Παιδεύασ, ΄Ερευνασ και Θρηςκευμϊτων…..»  (ΥΕΚ: Α΄114) 
3. Σο Π.Δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροϋδρου τησ Κυβϋρνηςησ, Τπουργών, 
Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών» (ΥΕΚ: Α΄ 116) 
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4.Σην με αριθμό Τ8/25-9-2015 απόφαςη του Πρωθυπουργού «Ανϊθεςη αρμοδιοτότων 
ςτον Αναπληρωτό Τπουργό Παιδεύασ, ΄Ερευνασ και Θρηςκευμϊτων Κωνςταντύνο 
Υωτϊκη» (ΥΕΚ: Β΄ 2109) 
 
5. Σο γεγονόσ ότι η πενταετόσ θητεύα του Διευθυντό του Εθνικού Κϋντρου Έρευνασ και 
Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΚΕΣΑ) ο οπούοσ διορύςτηκε ςτην εν λόγω θϋςη με την            
Τ.Α. 5810/09-06-2011 Απόφαςη του Τπουργού Παιδεύασ, Διϊ Βύου Μϊθηςησ και 
Θρηςκευμϊτων (ΥΕΚ: 203 Τ.Ο.Δ.Δ) λόγει ςτισ 08/06/2016. 
 
 

Αποφασίζουμε 
 
1. Προκηρύςςουμε την πλόρωςη τησ θϋςησ του Διευθυντό τησ Κεντρικόσ Διεύθυνςησ 

του  Εθνικού Κϋντρου Έρευνασ και Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΚΕΣΑ). 
 
Οι υποψόφιοι πρϋπει: 
- Να γνωρύζουν την ελληνικό γλώςςα, γεγονόσ που θα βεβαιώςει η ειδικό επιτροπό 
κριτών που θα τουσ αξιολογόςει. 
- Να εύναι επιςτόμονεσ με διεθνϋσ κύροσ, διοικητικό πεύρα και ερευνητικό και  
τεχνολογικό δραςτηριότητα ςχετικό με ϋνα ό περιςςότερα από τα αντικεύμενα των 
ινςτιτούτων του ερευνητικού κϋντρου, με εμπειρύα ςτην προςϋλκυςη χρηματοδοτόςεων 
για ερευνητικϊ και τεχνολογικϊ προγρϊμματα ό ϋργα και ςτην εφαρμογό των 
αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ. 
-Να κατϋχουν  τα προςόντα ερευνητό Α΄ βαθμύδασ ό καθηγητό Α΄ βαθμύδασ ΑΕΙ ό 
αντύςτοιχησ βαθμύδασ φορϋα τησ αλλοδαπόσ. 
Σα προςόντα του ερευνητό Α΄ βαθμύδασ εύναι: 
Να εύναι κϊτοχοσ διδακτορικού διπλώματοσ και να ϋχει αποδεδειγμϋνη ικανότητα να 
αναπτύςςει την ϋρευνα και τισ εφαρμογϋσ τησ ςε νϋουσ τομεύσ, να ςυντονύζει 
δραςτηριότητεσ ςε ευρύτερα πεδύα ΕΣΑΚ, να ςυμβϊλει ςτη χϊραξη ερευνητικόσ και 
τεχνολογικόσ πολιτικόσ και την ανϊπτυξη ερευνητικών οργανιςμών με την προςϋλκυςη 
εξωτερικών χρηματοδοτόςεων, να ϋχει αναγνωριςτεύ διεθνώσ  για τη ςυμβολό του ςτην 
πρόοδο τησ ΕΣΑΚ ςε επιςτημονικούσ και τεχνολογικούσ τομεύσ τησ ειδικότητϊσ του και 
ςτη διϊδοςη και εφαρμογό τησ παραγόμενησ από την ϋρευνα γνώςησ, να ϋχει πλούςιο 
ςυγγραφικό ϋργο ςε μονογραφύεσ ό πρωτότυπεσ δημοςιεύςεισ ςε επιςτημονικϊ 
περιοδικϊ διεθνώσ αναγνωριςμϋνου κύρουσ και ςημαντικϊ διπλώματα ευρεςιτεχνύασ. 
- Να μην ϋχουν ςυμπληρώςει κατϊ τον χρόνο υποβολόσ τησ υποψηφιότητασ τουσ το 63ο 
ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ. 
 
2. Σα καθόκοντα του Διευθυντό του Κϋντρου εύναι τα αναφερόμενα ςτην παρ. 3 του 

ϊρθρου 16 του ν. 4310/2014.  
Ο Διευθυντόσ του Κϋντρου: 
- εύναι πλόρουσ απαςχόληςησ και διορύζεται με απόφαςη του Τπουργού Παιδεύασ, 
΄Ερευνασ και Θρηςκευμϊτων για οριςμϋνο χρόνο, διϊρκειασ τεςςϊρων (4) ετών. 
- μπορεύ να αςκεύ και ερευνητικϊ καθόκοντα ςτο ύδιο ερευνητικό κϋντρο και αν εύναι 
μϋλοσ ΔΕΠ μπορεύ να διδϊςκει, όπωσ ορύζεται ςτο ν.4009/2011. 
 
3. Για τον διοριςμό απαιτούνται τα εξόσ δικαιολογητικϊ: 
I. Πιςτοποιητικό γεννόςεωσ. Προκειμϋνου για πολύτεσ κρατών–μελών τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ, την ιθαγϋνεια του 
οπούου ϋχει ο υποψόφιοσ. 
II. Για τουσ ϊρρενεσ πιςτοποιητικό ςτρατολογικόσ καταςτϊςεωσ. Σο κώλυμα των 
ςτρατιωτικών υποχρεώςεων δεν ιςχύει για πολύτεσ κρϊτουσ-μϋλουσ τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ, ςτο οπούο δεν προβλϋπεται όμοιο κώλυμα διοριςμού. 
III. Αντύγραφο ποινικού μητρώου δικαςτικόσ χρόςεωσ. 
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Σα δικαιολογητικϊ τησ προηγούμενησ παραγρϊφου δεν υποβϊλλονται από τον/την 
ενδιαφερόμενο/η, αλλϊ θα αναζητηθούν αυτεπαγγϋλτωσ από τη Γενικό Γραμματεύα 
Έρευνασ και Σεχνολογύασ  βϊςει των διατϊξεων των ϊρθρων 5 του Ν. 3242/04 (ΥΕΚ Α’ 
102) και 16 του Ν. 3448/06 (ΥΕΚ Α’ 57) ςτο πλαύςιο τησ ϋκδοςησ τησ τελικόσ πρϊξησ 
διοριςμού. 
 

4. Οι υποψόφιοι οφεύλουν να υποβϊλουν τα ακόλουθα: 
 Αύτηςη (χειρόγραφη ό δακτυλογραφημϋνη) ςτην οπούα ο/η ενδιαφερόμενοσ/η 

θα ζητεύ να γύνει δεκτό η υποψηφιότητϊ του/τησ και θα αναφϋρει τα 
ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογητικϊ. 

 Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ςτην οπούα θα δηλώνονται (εν γνώςει των 
κυρώςεων που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του Ν. 
1599/1986) τα ακόλουθα: ιθαγϋνεια κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ, βεβαύωςη 
ολοκλόρωςησ ςτρατιωτικών υποχρεώςεων, λευκού ποινικού μητρώου, 
ακρύβειασ όλων των υποβαλλομϋνων ςτοιχεύων. Σα μϋλη ΔΕΠ θα πρϋπει επύςησ 
να δηλώνουν ότι ςε περύπτωςη εκλογόσ τουσ θα ενταχθούν ςε καθεςτώσ μερικόσ 
απαςχόληςησ ςτο Ίδρυμα, από το οπούο προϋρχονται, και ότι η ςχετικό πρϊξη θα 
προςκομιςτεύ ςτο ερευνητικό κϋντρο ςε εύλογο διϊςτημα από το διοριςμό τουσ. 

 Αναλυτικό βιογραφικό ςημεύωμα, ςτην ελληνικό γλώςςα, ςε δύο (2) αντύτυπα ςε 
ϋντυπη μορφό, και δύο (2) ςε ηλεκτρονικό μορφό (CD ROM κ.λπ.). 

 Αναλυτικό βιογραφικό ςημεύωμα, ςτην αγγλικό γλώςςα, ςε δύο (2) αντύτυπα ςε 
ϋντυπη μορφό, και δύο (2) ςε ηλεκτρονικό μορφό (CD ROM κ.λπ.). 

 Ανϊτυπα δημοςιεύςεων ςε δύο (2) αντύτυπα ςε ηλεκτρονικό μορφό (CD ROM 
κ.λπ.) μόνο. 

 Υωτοαντύγραφο αςτυνομικόσ ταυτότητασ. 
 Αντύγραφα τύτλων ςπουδών (βαςικού πτυχύου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού). 

Εϊν οι τύτλοι ςπουδών ϋχουν χορηγηθεύ από ιδρύματα τησ αλλοδαπόσ, οι  
υποψόφιοι  υποχρεούνται να προςκομύςουν πιςτοποιητικό αναγνώριςησ από το 
ΔΟΑΣΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΣΑ). 

 
5. Οι υποψηφιότητεσ υποβϊλλονται ςτη Γενικό Γραμματεύα Έρευνασ και 

Σεχνολογύασ: Σαχυδρομικό Διεύθυνςη: Μεςογεύων 14-18, 11510 Αθόνα, Σ.Θ. 
14631, τηλ. 2107458085, αρμόδια: Αλεξύα ιταρϋνιου, ϋωσ Σρύτη 5 Απριλύου 
2016. 
 

 
       Ο ΤΠΟΤΡΓΟ                                                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ  
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ                                                         ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                                    ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΙΛΗ                                                        ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΥΩΣΑΚΗ 
 

 
 
 
ΚΟΙΝ: -ΕΚΕΣΑ          
 
Εςωτ. διανομό: Ι 3  (2)            
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