ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ

: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της

Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο
Πληροφοριακών Συστημάτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.

: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου 15125, Αθήνα
: 210 6875 403
: contact-imsi@athenarc.gr

Αθήνα, 26/5/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «Αθηνά»
(ΙΠΣΥ / Ε. Κ. «Αθηνά»)
(ΛΗΞΗ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Γ’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ)

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΠΣΥ / Ε. Κ. «Αθηνά»)
λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α’/2014), όπως έχουν τροποποιηθεί με τον Ν. 4386/2016 και
ισχύουν,
2. τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,
3. τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων
στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει,
4. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών,
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/ Α /2016) περί αναλήψεως υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες,
6. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EE) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27/4/2016,
7. Το ΠΔ 145/2003, «Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. «Αθηνά» (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως
ισχύει,
8. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ. «Αθηνά», όπως ισχύει,
9. την Υπουργική απόφαση υπ. αριθμ. 134664 (ΦΕΚ 695/4.3.2020) περί «Λειτουργίας
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»,
10. την από 11/3/2020 απόφαση της 248ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.
«Αθηνά» περί προκήρυξης των εν λόγω θέσεων λόγω λήξης της τριετούς θητείας
ερευνητών Γ’
προκηρύσσει

(I) μία (1) θέση Ερευνητή B’ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διαχείρισης και
Αναλυτικής Επεξεργασίας Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Big Data/Data Analytics)»
(II) μία (1) θέση Ερευνητή B’ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων
Κοινωνικών Δικτύων (Social Data/Social Computing)»
1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή B’ βαθμίδας όπως ορίζονται στο
άρθρο 18 ν.4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4386/2016
β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
γ) 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 πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του
Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε
του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού
δ) Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28
του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α' 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων
του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει τροποποιηθέν
ε) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή θέση σε
δικαστική συμπαράσταση
στ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/) αίτηση υποψηφιότητας
μέχρι τις 30-6-2020.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα)
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών
 Διδακτορική Διατριβή
 Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ως εξής:
α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από ελληνικό δημόσιο
φορέα ή
β. απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον έχουν επικυρωθεί
αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν.4250/2014 ή
γ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα
έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί και μεταφραστεί νομίμως.
Τέλος εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι
υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το
ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά
τον διορισμό.
 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Προκειμένου για πολίτες
κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες υποψήφιους) ότι κατά το

χρόνο πρόσληψής τους έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα
έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
 Πιστοποιητικό απόδειξης της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (βλ. Παράρτημα Ι στην
παρούσα Προκήρυξη).
 Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των
πιο πάνω δικαιολογητικών και πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,
είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, είτε του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού.
 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι
πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.
Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης
υποψηφιότητας και των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητικών, συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ (σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου),
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής
πράξης διορισμού.
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Το Ε.Κ «Αθηνά», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που
υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την
επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athena-innovation.gr.
Η παρούσα θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4310/2014
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 21 του Ν. 4386/2016 και ισχύει και θα αναρτηθεί στο
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του ΙΠΣΥ / Ε.Κ. «Αθηνά» στα: Τηλ.: +30 210 6875403, email: contactimsi@athenarc.gr.

Καθ. Μίνως Γαροφαλάκης

Διευθυντής
Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Για την απόδειξη της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2-καλή) υποβάλλονται:
α) Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν. 3149/2003 ή
β) πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή
γ) πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον
είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά
που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε
δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.
Bάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local ExaminationsSyndicate
(UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate
(UCLES).
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan
Language Assessments - CaMLA)
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH
GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEF B2)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR-και CITY &
GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής
γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF
B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με
βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)
• Β2 –Language Cert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της καλής γνώσης).
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας
πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι
πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας
στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι
αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο
επίπεδο.

