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                                                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

Έχοντας υπόψη: 
1.Τον Ιδρυτικό Νόμο 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α' 13/8-2-1985). 
2.Το Π.Δ. 71/1987 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” (ΕΚΕΦΕ “Δ”)» - (ΦΕΚ Α' 
43/30-3-1987) όπως έχει συμπληρωθεί με το Π.Δ. 583/1988 «Συμπλήρωση του Π.Δ. 71/87 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” ΦΕΚ 43/Α/87» - (ΦΕΚ Α' 281/14-12-1988) και έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 19/2000 
«Τροποποίηση του Π.Δ. 71/87 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” (ΕΚΕΦΕ “Δ”) ΦΕΚ 43/
Α/87» - (ΦΕΚ Α' 15/3-2-2000).  
3.Την Υπουργική Απόφαση 4909/ΦΟΡ/258/1995 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών “Δημόκριτος” (ΕΚΕΦΕ “Δ”)» - (ΦΕΚ Β' 221/28-3-1995), όπως ισχύει.  
4.Το N.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ   258/Α/8-12-2014), όπως ισχύει.  
5.Το Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6.Το Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α'/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση», όπως ισχύει. 
7.Την ΠΥΣ33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει.    
8.Το Ν.3528/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητ. υπαλλήλων & υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει. 
9.Το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27/4/2016. 
10.Τη με α.π. 134664/24-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 695/Β/4-3-2020). 
11.Tη με α.π. 56200/03-06-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 426/ΥΟΔΔ/12-06-2020). 
12. Το με α.π. 010/2019-591/23-04-2019 Απόσπασμα Πρακτικού της 640ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ "Δ". 
13.Τη με α.π. 100/2019-2852/29-05-2019 Απόφαση του Προέδρου ΔΣ και  Διευθυντή  ΕΚΕΦΕ "Δ". 
14.Τη με α.π. 100/2020-1221/23-03-2020 Βεβαίωση πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2020. 
  
           
                                                                                 
                                                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε      
  
Την προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Νέα ανόργανα και υβριδικά 
υλικά για οπτοηλεκτρονικές διατάξεις» στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ 
"Δημόκριτος".. 
   
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α)  Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο 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)  ήτοι:  



Για την θέση Ερευνητή/τριας  Β' βαθμίδας: 
- 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.  
- 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.  
β) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η  γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία 
διαπιστώνεται με πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν.2431/96  είτε από σχολή 
ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας .  
γ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 
(άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) .  
δ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από 
αυτές.    
  
  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
  
1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό αντικείμενο και τα συνυποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά. 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
3. Υπόμνημα εργασιών. 
4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται (εν γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ.6 του άρθρου22 του Ν.1599/1986) τα ακόλουθα: ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, βεβαίωση 
ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκό ποινικό μητρώο, ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων.  
6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά 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 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. Εφ' όσον 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 το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση.  
7. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο/η υποψήφιος/α). 
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το 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 υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr 
για την α.π. 100/2020-2061/26-06-2020 προκήρυξη, εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 
Παρασκευή  14-08-2020. 
  



H μη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
«ΑΠΕΛΛΑ», καθώς και η μη έγκαιρη υποβολή της υποψηφιότητας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνιστούν λόγο μη 
αποδοχής της υποψηφιότητας. 
   
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4386/2016 και την με α.π. 134664/24-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, ΦΕΚ 695/Β΄/4-3-2020), θα αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», καθώς και στην http://www.
demokritos.gr . 
  
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  
  
Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 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 στο τηλ. 210-6503031 κα Π. Σκλάβου psklavou@admin.demokritos.gr. 
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