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Περιγραφή: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την οργάνωση και τη διάθεση
ψηφιακού περιεχομένου για την επιστήμη και τεχνολογία. Ιδρύθηκε το 1980 και
λειτουργεί ως εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), υπό
την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση συγκεκριμένων αντικειμένων τα οποία αποτελούν τμήμα
ευρύτερων δράσεων που εντάσσονται στα έργα που υλοποιεί το ΕΚΤ στον τομέα της
ενέργειας (έργα NUCL EU2020 (αριθμός συμβολαίου 661292), C Energy 2020 V2
(αριθμός πρότασης 831748), enCOMPASS (αριθμός συμβολαίου 723059),
Enterprise Europe Network-Hellas SGΑ3 (αριθμός συμβολαίου 831330) και
Enhancement – SGA3 (αριθμός συμβολαίου 831327).
Στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής των
έργων, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ελληνικές επιχειρήσεις, ερευνητικούς
οργανισμούς και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ώστε να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία. Οι δράσεις του ΕΚΤ
αφορούν την πληροφόρηση σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα και πολιτικές
έρευνας και καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη διαχείριση καινοτομίας,
την πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την πρόσβαση σε νέες αγορές.
Για την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων των έργων, το ΕΚΤ/ΕΙΕ θα προχωρήσει
στη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με επιστημονικό προσωπικό,
μετά από ανοικτές προσκλήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η υλοποίησή τους εντός
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι
αποκλίσεων και να εφαρμοσθούν οι βέλτιστες λύσεις. Το αντικείμενο της σύμβασης
απαιτεί τεχνογνωσία και εμπειρία σε εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές και έχουν
ενταχθεί στον συνολικό σχεδιασμό των έργων, με τρόπο που εξυπηρετείται ο
υψηλός καινοτομικός του χαρακτήρας και διασφαλίζεται η αρχή της οικονομίας.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, το ΕΚΤ προτίθεται να αναθέσει μία (1)
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών (12)
μηνών, με δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών, μετά από αξιολόγηση των
αιτήσεων που θα υποβληθούν και συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν.
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Αντικείμενο Θέσεων: Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης, συμβουλευτικής
και προώθησης καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας
Επιστημονικό πεδίο: Θετικές Επιστήμες
Κωδικός: 2018/ΟΧ/ΕΕ16
Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες
Αριθμός θέσεων: 1
Συνοπτική Περιγραφή: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως εθνική υποδομή
ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων, λειτουργεί για την προώθηση και τη
διάχυση της καινοτομίας, που συνδέεται με την τεχνολογική πρόοδο και την
αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, στην κοινωνία και την οικονομία. Έμφαση
δίνεται στην υποστήριξη των κοινοτήτων χρηστών του, όπως είναι η επιχειρηματική,
ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, με εκτεταμένες δράσεις πληροφόρησης,
καινοτομίας και δικτύωσης που υλοποιούνται μέσα από ευρωπαϊκά έργα και αφορούν
θεματικούς τομείς στους οποίους το ΕΚΤ διαθέτει σε βάθος τεχνογνωσία και
συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως είναι η ενέργεια.
O/Η συνεργάτης/τρια θα αναλάβει τον ρόλο του χειριστή έργου (project manager)
και την υλοποίηση των δράσεων των έργων με τα ακρωνύμια C Energy, NUCL
EU2020 και enCOMPASS, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία
στον τομέα της ενέργειας, και παράλληλα, θα ενταχθεί στην ομάδα των έργων EENHellas SGΑ3 και Enhancement SGA3, υποστηρίζοντας την υλοποίηση των δράσεων
των έργων στην εξειδικευμένη αυτή θεματική περιοχή.
Ειδικότερα, τα έργα C Energy και NUCL EU2020 αφορούν δράσεις για την παροχή
εξειδικευμένης πληροφόρησης προς την ερευνητική και την επιχειρηματική
κοινότητα σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης
ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, το τρέχον Πρόγραμμα για την
Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δράσεις περιλαμβάνουν
αφενός δράσεις ευρείας πληροφόρησης μέσω της διοργάνωσης ανοικτών ημερίδων
και της παρουσίασης των προσκλήσεων των Προγραμμάτων του Ορίζοντα 2020
“Secure, Clean and Efficient Energy” και “Euratom. Αφετέρου, δράσεις
εξειδικευμένης, και δια ζώσης, συμβουλευτικής υποστήριξης των ενδιαφερόμενων
να υποβάλλουν πρόταση προκειμένου να εντοπίσουν την κατάλληλη πρόσκληση στα
εν λόγω προγράμματα, να δικτυωθούν και να συνεργασθούν με εταίρους /
κοινοπραξίες από άλλες χώρες, να συντάξουν τις προτάσεις που θα υποβάλλουν.
Επίσης οι δράσεις περιλαμβάνουν την αποτύπωση με δείκτες της ελληνικής
συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα. Το έργο enCOMPASS αφορά δράσεις για
την προώθηση της κουλτούρας εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά
κτίρια. Για την επιτυχημένη υλοποίηση των δράσεων των παραπάνω έργων ο/η
υποψήφιος απαιτείται να έχει σε βάθος γνώσεις των ερευνητικών τάσεων και
πολιτικών στον τομέα της ενέργειας και εξοικείωση με το κανονιστικό πλαίσιο των
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.
Το έργο EEN-Hellas είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης υποστήριξης της
επιχειρηματικής καινοτομίας, που χρηματοδοτείται συνεχώς για πάνω από 20 χρόνια
από την ΕΕ και στο οποίο το ΕΚΤ διαδραματίζει κεντρικό και συντονιστικό ρόλο στην
ελληνική Κοινοπραξία. Οι δράσεις του EEN-Hellas (και του συμπληρωματικού έργου
Enhancement) στοχεύουν στις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες, και
αφορούν την πληροφόρηση των επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα και πολιτικές,
την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την προώθηση της καινοτομίας, τη
διεθνή δικτύωση και τη μεταφορά τεχνολογίας, την αξιοποίηση αποτελεσμάτων
έρευνας και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ο /η υποψήφιος/α θα
ενταχθεί στην ομάδα αυτών των έργων αναλαμβάνοντας το μέρος των παραπάνω
δράσεων που απαιτεί εξειδίκευση στον τομέα της ενέργειας.
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Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε έναν διεθνώς
αναγνωρίσιμο οργανισμό και ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, με ευρεία
προβολή και δυνατότητες συνεχούς εκμάθησης.
Ο/Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια θα πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο χαρακτήρα, άριστες
ικανότητες επικοινωνίας, σε γραπτό και προφορικό λόγο, να αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες για την προσέλκυση νέων έργων κα να έχει ενδιαφέρον για συνεχή
ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Επίσης, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να
διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική και
πολυπληθή ομάδα και ικανότητα παράδοσης αποτελεσμάτων εντός χρονικών
προθεσμιών.
Απαιτούμενα προσόντα:


ΠΕ σε Θετικές επιστήμες και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της
ενέργειας ή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή της κλιματικής αλλαγής



Αποδεδειγμένη επαγγελματική
εμπειρία 3 ετών και άνω συναφής με το
αντικείμενο της θέσης (επιχειρηματική καινοτομία ή μεταφορά τεχνολογίας ή
αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή συμβουλευτική υποστήριξη
επιχειρήσεων )



Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Μητρώο Συνεργατών &
Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο
https://registry.ekt.gr
(https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/36) και στο δικτυακό
τόπο http://www.ekt.gr/tenders.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του
Μητρώου Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr)
Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται
εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:

διαδικτυακά

και

υποβάλλεται, αφού

α.

το βιογραφικό σημείωμα και

β.

η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη
ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου
(.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη
τεκμηρίωση των προσόντων τους και ως εκ τούτου στο βιογραφικό τους σημείωμα
πρέπει να γίνονται σαφείς τεκμηριωμένες αναφορές των προσόντων τους
σε σχέση με τα απαιτούμενα της θέσης και τα κριτήρια επιλογής όσο και
οποιουδήποτε στοιχείου μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την
εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα τους.
Σε κάθε περίπτωση οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο
μέχρι την Πέμπτη 29η Νοεμβρίου 2018.
Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από την Γραμματεία
ΕΚΤ (κα Δ. Τριανταφυλλίδου), τηλ.: 210-7273900, ώρες 11.00-14.00, Λ. Βασ.
Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα, 6ος όροφος ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής
email στο registry@ekt.gr με σαφή αναφορά στο θέμα του μηνύματος και τον
αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης.
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