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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
σύμβασης ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο
«Έρευνα και Ανάπτυξη στα Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα, στις Τηλεπικοινωνίες και
τα Δίκτυα (ΕΣΤΙΑ)» (Ε-12361)- Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Απόφαση Συνεδρίασης ΔΣ 655η /18-12-2019.
Σχετ.: - Το απόσπασμα πρακτικού της 661ης Συνεδρίασης / 19-03-2020 (θέμα 22ο) του
ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
- Η με αρ. πρωτ. 1911/22-01-2020 Ανάληψης Υποχρέωσης:
(ΑΔΑ: ΨΔΣΣ469ΗΕΒ-Λ2Π).
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
(ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής στο πλαίσιο
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / «Έρευνα και Ανάπτυξη στα Ευφυή
Πληροφοριακά Συ-στήματα, στις Τηλεπικοινωνίες και τα Δίκτυα (ΕΣΤΙΑ)» (Ε-12361)Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – Απόφαση Συνεδρίασης ΔΣ 655η /1812-2019 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη (2)
σύμβασεων ανάθεσης έργου, διάρκειας δώδεκα(12) μηνών με δυνατότητα παράτασης
έως τη λήξη του έργου, ως εξής:

Θέση 1
Μία (1) θέση έρευνας και ανάπτυξης για την επικοινωνία της επιστήμης, τη διάχυση και
αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:



Πτυχίο Πανεπιστημίου στην Επικοινωνία και Διαφήμιση ή σε συναφές αντικείμενο.
Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο.
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Προϋπηρεσία στις δημόσιες σχέσεις σε ερευνητικούς οργανισμούς (τουλάχιστον 4
έτη).
Μεγάλη εμπειρία σε ενέργειες διάχυσης στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων
στον τομέα της Πληροφορικής.
Προϋπηρεσία στη διοργάνωση και υποστήριξη δράσεων προώθησης και
προβολής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (ημερίδες,συνέδρια και ενημερωτικές
εκδηλώσεις).
Προϋπηρεσία στο σχεδιασμό και την διαχείριση ιστοσελίδων, μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και ηλεκτρονικών κοινοτήτων στο πλαίσιο διάχυσης της παραγόμενης
γνώσης.
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση 2
Μία (1) θέση υπευθύνου υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων για νομικά και ηθικά
ζητήματα, διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, διακυβέρνησης δεδομένων.
Απαιτούμενα προσόντα:







Πτυχίο Νομικής.
Μεταπτυχιακός τίτλος και αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα διανοητικής
ιδιοκτησίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα δικαίου και ηθικής της τεχνολογίας (Μηχανική
Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη των Δεδομένων, Διαδίκτυο των
Πραγμάτων) καθώς και διαμόρφωσης σχετικών πολιτικών.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ανοιχτών αδειών, ανοιχτών δεδομένων και
εφαρμογών της ανοιχτής επιστήμης.
Προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκά/εθνικά ερευνητικά έργα.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι το Παρασκευή 17 Απριλίου 2020
(23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2020-1068
Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν
σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική –
βρίσκονται
αναρτημένες
στην
ιστοσελίδα
του
ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»
http://www.demokritos.gr
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Ευαγγελία Αλεξοπούλου, στο τηλέφωνο: 2106503179
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ealex@iit.demokritos.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του
ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»
(http://www.demokritos.gr//)
προς
ενημέρωση
των
ενδιαφερόμενων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς
φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού
Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σε κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται:
-

-

Το Ινστιτούτο (ΙΠ&Τ).
Ο αριθμός της θέσης που ενδιαφέρει («1 ή 2») και η περιγραφή αυτών (θέση 1:
«έρευνας και ανάπτυξης για την επικοινωνία της επιστήμης, τη διάχυση και
αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα απασχοληθεί στο ΙΠΤ/ΕΚΕΦΕ Δ»
ή θέση 2: «θέση υπευθύνου υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων για νομικά
και ηθικά ζητήματα, διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, διακυβέρνησης
δεδομένων που θα απασχοληθεί στο ΙΠΤ/ΕΚΕΦΕ Δ».
Ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2020-1068) της Προκήρυξης.
Ο τίτλος του έργου:« «Έρευνα και Ανάπτυξη στα Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα, στις Τηλεπικοινωνίες και τα Δίκτυα (ΕΣΤΙΑ) - Φορέας Χρηματοδότησης:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – Απόφαση Συνεδρίασης ΔΣ 655η /18-12-2019»
Ο κωδικός του έργου (Ε-12361).
Η αρμόδια για πληροφορίες(κα Ευαγγελία Αλεξοπούλου ).

Η Προϊσταμένη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

MARINA
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