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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αθήνα, 12.05.2017
Αρ. Πρωτ.: 604

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:
 Του Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13 Α) «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας», όπως κάθε φορά ισχύει.
 Τον Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
 Των άρθρων 18 και 93 του N. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258) «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως
αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 16 και 24 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α83)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» αντίστοιχα.
 Του Π.Δ. 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)»
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/96 «Τροποποίηση του Π.Δ. 226/89
‘Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)’» και του Ν. 3190/2003
(ΦΕΚ/Α/229/2003) Άρθρο 23, όπως κάθε φορά ισχύει.
 Τον Ν. 3190/2003, Άρθρο 23 (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου / ΕΙΕ) (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003).
 Της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α`136),όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 (Α` 195), που
καταργήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 23 του νόμου 4057/2012, και επανήρθε
σε ισχύ με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159),
καθώς και με την παρ.1 του άρθρου 6 της από 30/12/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α
184/30-12-2015), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α
18/15.2.2016) άρθρο δεύτερο.
 το άρθρο 12 παράγραφος 4 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ».

2.

Το υπ’ αριθμ. 152.108/ΨΣ 3569 Έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής
Επάρκειας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

3.

Την από 28.03.2017 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης και την από 11.04.2017
απόφαση της 6ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών για τη δημοσιοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

4.

Τα υπογεγραμμένα συμβόλαια έργων μεταξύ της ΕΕ και του ΕΚΤ/ΕΙΕ.

5.

Τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΙΕ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:

Αντικείμενο Σύμβασης

1.

2.

Επιστημονική
υποστήριξη
και
υλοποίηση
έργων
χρηματοδοτούμενων
από
την ΕΕ
Σχεδιασμός και υλοποίηση
δράσεων
προώθησης
υπηρεσιών ΕΚΤ

Κωδικός

Μέγιστη
Διάρκεια
Σύμβασης

Ειδικότητα

2017/ΟΧ/ΕΕ23

7 μήνες

ΠΕ στον τομέα
των Κοινωνικών
Επιστημών

1

2017/ΟΧ/ΕΕ24

7 μήνες

ΠΕ Μάρκετινγκ &
Επικοινωνίας

1

1

1

3.

Εικαστικός
σχεδιασμός
ψηφιακών εφαρμογών και
computer graphics

2017/ΟΧ/ΕΕ25

7 μήνες

Πτυχίο ΑΕΙ
Γραφιστικής –
Γραφικών
Τεχνών

4.

Έλεγχος, διαχείριση και
υποστήριξη σε επίπεδο
λογισμικού συστημάτων
των εξυπηρετητών
ανάπτυξης και δοκιμαστικής
λειτουργίας των υπηρεσιών
των χρηματοδοτούμενων
έργων του ΕΚΤ/ΕΙΕ
(DevOps Engineer)

2017/ΟΧ/ΕΕ26

7 μήνες

ΠΕ Πληροφορικής /
Μηχανικός Η/Υ

Αριθμός
ατόμων

Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 12.05.2017
Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 26 Μαΐου 2017.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Μητρώο Συνεργατών &
Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο
https://registry.ekt.gr και στο δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/tenders
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.1

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.

1.2

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου για την υλοποίηση συγκεκριμένων αντικειμένων τα οποία αποτελούν
τμήμα ευρύτερων δράσεων που εντάσσονται σε χρηματοδοτούμενα έργα που
υλοποιεί το ΕΚΤ/ΕΙΕ.
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αιχμής και καινοτομίας των
αντικειμένων τους και της απαιτούμενης εξοικείωσης με τα υπάρχοντα stateof-the-art συστήματα και εφαρμογές που συνιστούν το τρέχον περιβάλλον,
τα παραπάνω έργα υλοποιούνται από τον φορέα χρησιμοποιώντας την
εξειδικευμένη, υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσία που διαθέτει.
Για την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων των έργων, το ΕΚΤ/ΕΙΕ θα
προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με
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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. Τα αντικείμενα των επιμέρους συμβάσεων απαιτούν τεχνογνωσία και
εμπειρία σε εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές και έχουν ενταχθεί στον
συνολικό σχεδιασμό των έργων, με τρόπο που εξυπηρετείται ο υψηλός
καινοτομικός τους χαρακτήρας και διασφαλίζεται η αρχή της οικονομίας.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2.1

Γενικά προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:


Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.



Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής
γλώσσας η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής
εκπαιδευτικής αρχής.



Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι
έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία
και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής
ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.



Επίσης οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί ή να έχουν λάβει αναβολή
από αυτές.



Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

2.2

Περιγραφή Αντικειμένου Σύμβασης και Καθηκόντων και Ειδικά
Απαιτούμενα Προσόντα

2.2.1

Επιστημονική
υποστήριξη
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ

και

υλοποίηση

έργων

Κωδικός: 2017/ΟΧ/ΕΕ23
Μέγιστη Διάρκεια: 7 μήνες
Αριθμός Ατόμων: 1
Συνοπτική περιγραφή: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υλοποιεί έργα,
εθνικά και ευρωπαϊκά, τα οποία συμβάλλουν στην υιοθέτηση και ενίσχυση
πολιτικών για την ανοικτή πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη
έρευνα καθώς και πολιτικών για την ισότητα φύλου στην έρευνα.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο/η συνεργάτης/τρια θα ενταχθεί στις ομάδες
υλοποίησης των έργων του ΕΚΤ και το αντικείμενο των εργασιών και
καθηκόντων του/της θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια
ερευνών, τη συνεργασία με φορείς για τη διαμόρφωση σχετικών
πολιτικών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επικοινωνιακών δράσεων που
σχετίζονται με την προώθηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης και
πολιτικών ισότητας φύλου.
Ο/Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια θα πρέπει να διαθέτει δυναμικό και
υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας, ικανότητα
ανάληψης πρωτοβουλιών και επίτευξης αποτελεσμάτων με ελάχιστη
καθοδήγηση και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και
ικανοτήτων. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό
πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική και πολυπληθή
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ομάδα. Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα
ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον.
Απαιτούμενα Προσόντα (Υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού):
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και
απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε
διαδικασία αξιολόγησης.


ΠΕ στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών



Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφές
αντικείμενο



Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών,
συναφή με το αντικείμενο της θέσης όπως περιγράφεται ως άνω,
στον τομέα της υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων.



Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο).

Προσόντα – Κριτήρια Επιλογής
Οι υποψήφιοι που με βάση το βιογραφικό τους πληρούν τα «Απαιτούμενα
Προσόντα» βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής που
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων
τους και ως εκ τούτου στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να
γίνονται
πλήρεις
τεκμηριωμένες
αναφορές
ως
προς
τα
συγκεκριμένα κριτήρια.
Συντελεστής
βαρύτητας

Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

1

Αποδεδειγμένη
εργασιακή
εμπειρία
σε
συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ή/και εθνικά έργα στους
τομείς έρευνας, καινοτομίας και ισότητας των φύλων στον
τομέα της έρευνας

30%

2

Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση του ευρωπαϊκού
πλαισίου και των ευρωπαϊκών πολιτικών για την έρευνα,
με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

30%

3

Αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα σύνταξης και
παρουσίασης εκθέσεων και αναφορών (δημοσιευμένα
άρθρα, μελέτες, reports, παρουσιάσεις σε συνέδρια,
ημερίδες κ.α.) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

20%

4

Υψηλή επικοινωνιακή ικανότητα (παροχή συμβουλευτικής
υποστήριξης, επιστημονικής πληροφόρησης, κ.α.)

20%

2.2.2

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων προώθησης υπηρεσιών ΕΚΤ
Κωδικός: 2017/ΟΧ/ΕΕ24
Μέγιστη Διάρκεια: 7 μήνες
Αριθμός Ατόμων: 1
Συνοπτική περιγραφή: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρέχει σειρά
υπηρεσιών στο πλαίσιο των τριών πυλώνων δραστηριοτήτων του
(Επιστημονική πληροφόρηση και αναζήτηση/πρόσβαση σε Ψηφιακό
Περιεχόμενο, Δείκτες & Στατιστικές ΕΤΑΚ, Πληροφόρηση-Υποστήριξη
στους τομείς έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας). Οι υπηρεσίες
αυτές
παρέχονται
σε
χρήστες
της
ακαδημαϊκής,
ερευνητικής,
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επιχειρηματικής κοινότητες, καθώς και σε φορείς του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα. Στο ανωτέρω πλαίσιο ο/η συνεργάτης/τρια θα συμμετέχει
στην ομάδα σχεδιασμού, υλοποίησης και προβολής των υπηρεσιών ΕΚΤ σε
χρήστες και σε φορείς. Θα υλοποιεί σειρά δράσεων, όπως πλάνο
προώθησης υπηρεσιών, ενημέρωση mailing list, επικοινωνία με χρήστες
και φορείς, οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων (ενημερωτικές
ημερίδες, συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, εκθέσεις κ.λπ.) που
σχετίζονται με τη συμμετοχή του φορέα σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα &
δίκτυα.
Ο/Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια θα πρέπει να διαθέτει δυναμικό και
υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας, ικανότητα
ανάληψης πρωτοβουλιών και επίτευξης αποτελεσμάτων με ελάχιστη
καθοδήγηση και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και
ικανοτήτων. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό
πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική και πολυπληθή
ομάδα. Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα
ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον.
Απαιτούμενα Προσόντα (Υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού):
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και
απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε
διαδικασία αξιολόγησης.


Πτυχίο ΠΕ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας



Μεταπτυχιακές σπουδές σε οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
(ΜΒΑ)



Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον
προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων
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ετών,

σε

θέματα

Προσόντα – Κριτήρια Επιλογής
Οι υποψήφιοι που με βάση το βιογραφικό τους πληρούν τα «Απαιτούμενα
Προσόντα» βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής που
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων
τους και ως εκ τούτου στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να
γίνονται
πλήρεις
τεκμηριωμένες
αναφορές
ως
προς
τα
συγκεκριμένα κριτήρια.
Συντελεστής
βαρύτητας

Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

1

Επαγγελματική
εμπειρία
στην
υλοποίηση
χρηματοδοτούμενων από ΕΕ και από ΕΣΠΑ

2

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα προβολής υπηρεσιών
οργάνωσης, διαχείρισης και ανάδειξης πολιτιστικού και
επιστημονικού περιεχομένου

25%

3

Επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και υποστήριξη
εκδηλώσεων/εκθέσεων

20%

4

Γνώση Η/Υ και στατιστικών πακέτων

15%
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έργων

25%
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2.2.3

Γνώση θεμάτων που αφορούν εθνικές και ευρωπαϊκές
πολιτικές έρευνας, τεχνολογίας, πολιτισμού και ψηφιακού
περιεχομένου

Εικαστικός
graphics

σχεδιασμός

ψηφιακών

εφαρμογών

και

15%

computer

Κωδικός: 2017/ΟΧ/ΕΕ25
Μέγιστη Διάρκεια: 7 μήνες
Αριθμός Ατόμων: 1
Συνοπτική περιγραφή: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του αναπτύσσει και υποστηρίζει δικτυακούς τόπους στους
τομείς
ψηφιακού
περιεχομένου,
έρευνας,
καινοτομίας
&
επιχειρηματικότητας, εκδίδει έντυπες και ηλεκτρονικές ενημερωτικές
εκδόσεις, υλοποιεί δράσεις προβολής και δημοσιότητας σε ΜΜΕ,
διοργανώνει/συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις. Παράλληλα, παρέχει
σειρά
υπηρεσιών
σε
χρήστες
της
ακαδημαϊκής,
ερευνητικής,
επιχειρηματικής κοινότητες, καθώς και σε φορείς του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο/η συνεργάτης/τρια θα
συμμετέχει στην ανάπτυξη δικτυακών τόπων και θα υλοποιήσει ψηφιακές
εφαρμογές (όπως για παράδειγμα κινούμενα γραφικά & motion graphics)
που θα ενσωματωθούν στους δικτυακούς τόπους και ηλεκτρονικές
πλατφόρμες του ΕΚΤ, με στόχο την προβολή και την προώθηση των
δραστηριοτήτων & υπηρεσιών του φορέα. Επίσης, θα υλοποιήσει τον
εικαστικό σχεδιασμό προωθητικού & ενημερωτικού υλικού σε έντυπες και
ηλεκτρονικές εκδόσεις.
Ο/Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια θα πρέπει να διαθέτει δυναμικό και
υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας, ικανότητα
ανάληψης πρωτοβουλιών και επίτευξης αποτελεσμάτων με ελάχιστη
καθοδήγηση και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και
ικανοτήτων. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό
πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική και πολυπληθή
ομάδα. Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα
ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον.
Απαιτούμενα Προσόντα (Υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού):
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και
απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε
διαδικασία αξιολόγησης.
 Πτυχίο ΑΕΙ Γραφιστικής – Γραφικών Τεχνών
 Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 3 ετών, σε θέματα εικαστικού
σχεδιασμού ηλεκτρονικών εκδόσεων και ψηφιακών εφαρμογών
 Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων Η/Υ για σχεδίαση και επεξεργασία
εικόνων
 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο)
Προσόντα – Κριτήρια Επιλογής
Οι υποψήφιοι που με βάση το βιογραφικό τους πληρούν τα «Απαιτούμενα
Προσόντα» βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής που
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
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τους και ως εκ τούτου στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να
γίνονται
πλήρεις
τεκμηριωμένες
αναφορές
ως
προς
τα
συγκεκριμένα κριτήρια.
Συντελεστής
βαρύτητας

Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

1

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γραφιστική

25%

2

Επαγγελματική εμπειρία σε εφαρμογές computer graphics
(motion graphics, 3D animation, κ.ά.)

25%

3

Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και εικαστική
επιμέλεια δικτυακών τόπων

20%

4

Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και εικαστική
επιμέλεια έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων

15%

5

Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων Η/Υ για σχεδίαση και
επεξεργασία εικόνων

15%

2.2.4

Έλεγχος, διαχείριση και υποστήριξη σε επίπεδο λογισμικού
συστημάτων των εξυπηρετητών ανάπτυξης και δοκιμαστικής
λειτουργίας των υπηρεσιών των χρηματοδοτούμενων έργων του
ΕΚΤ (DevOps Engineer)
Κωδικός: 2017/ΟΧ/ΕΕ26
Μέγιστη Διάρκεια: 7 μήνες
Αριθμός Ατόμων: 1
Συνοπτική περιγραφή: O/Η συνεργάτης/τρια θα ενταχθεί στις ομάδες
υλοποίησης των έργων του ΕΚΤ και το αντικείμενο των εργασιών και
καθηκόντων του/της θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό, την
εγκατάσταση, τη διαχείριση, τη βελτιστοποίηση και την παρακολούθηση
συστημάτων υποστήριξης υπηρεσιών διαδικτύου. Ο συνεργάτης/τρια θα
είναι υπεύθυνος/νη για τη διαχείριση, τη βελτιστοποίηση και την
παρακολούθηση των διαδικασιών λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Επίσης,
το αντικείμενο των εργασιών και καθηκόντων του/της θα περιλαμβάνει
την παρακολούθηση καθημερινών διαδικασιών λειτουργίας κεντρικών
συστημάτων του υπολογιστικού κέντρου και την υποστήριξη στις ομάδες
λειτουργίας, ανάπτυξης λογισμικού και υποστήριξη πελατών. Ο
υποψήφιος/ια θα συμμετέχει στην ανάπτυξη, στη διαχείριση, στη
βελτιστοποίηση και στην παρακολούθηση λογισμικών αυτοματισμού και
ενορχήστρωσης.
Ο/Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια θα πρέπει να διαθέτει δυναμικό και
υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και με
ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Ο/Η
υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα
συνεργασίας σε διεπιστημονική και πολυπληθή ομάδα. Ο/Η υποψήφιος/ια
θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο
τεχνολογικό περιβάλλον.
Απαιτούμενα Προσόντα (Υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού):
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και
απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε
διαδικασία αξιολόγησης.
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Βασικός τίτλος σπουδών ΠΕ - Πληροφορικής / Μηχανικός Η/Υ.



Γνώσεις και πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων Linux.



Γνώσεις στη διαχείριση συστημάτων κεντρικής λήψης εφεδρικών
αντιγράφων ασφαλείας.



Εξοικείωση µε διαδικασίες ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης
υποδομών πληροφοριακών συστημάτων.



Πρόσφατη εμπειρία και γνώσεις στην διαχείριση τουλάχιστον δύο
από τα παρακάτω συστήματα: Apache HTTP Server, nginx, Apache
Tomcat Application Server, Varnish, Shibboleth, LDAP/AD, postfix.



Γνώσεις σε χρήση εργαλείων κεντρικής διαχείρισης, αυτοματισμού
και ενορχήστρωσης συστημάτων.



Εξοικείωση με δικτυακά πρωτόκολλα και υπηρεσίες δικτύων.

Προσόντα – Κριτήρια Επιλογής
Οι υποψήφιοι που με βάση το βιογραφικό τους πληρούν τα «Απαιτούμενα
Προσόντα» βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής που
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων
τους και ως εκ τούτου στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να
γίνονται
πλήρεις
τεκμηριωμένες
αναφορές
ως
προς
τα
συγκεκριμένα κριτήρια.
Συντελεστής
βαρύτητας

Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

1

Εμπειρία σε χρήση εργαλείων κεντρικής διαχείρισης
παραμέτρων συστημάτων (πχ. ansible, puppet, κλπ)

25%

2

Γνώσεις στη διαχείριση συστημάτων κεντρικής λήψης
εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας με λογισμικό IBM TSM

25%

3

Εξοικείωση με εργαλεία διαχείρισης κώδικα (πχ. Git, SVN,
Mercurial κλπ) και αρχών κύκλου ζωής λογισμικού.

15%

4

Εξοικείωση με τη διαχείριση Maill server , με τη διαχείριση
βάσεων
δεδομένων
ΕΛ/ΛΑΚ
και
με
συστήματα
κατανεμημένου
αποθηκευτικού
συστήματος
(πχ.
GIusterFS, Ceph κλπ).

20%

5

Εμπειρία ή/και γνώσεις σε αρχιτεκτονικές και συστήματα
υψηλής
διαθεσιμότητας
και
κλιμάκωσης
και
ένα
τουλάχιστον από τα παρακάτω συστήματα παροχής
εικονικών μηχανών VMWARE, ΧΕΝ, KVΜ.

15%

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 26η Μαΐου
2017 τα ακόλουθα:
1. Ηλεκτρονική Αίτηση, με τον κωδικό/ούς της θέσης/θέσεων για την
οποία/οίες εκδηλώνει το ενδιαφέρον του και διαθέτει τα απαιτούμενα
προσόντα και εφόσον έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Μητρώο
Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (βλέπε
παράγραφο 4 της Προκήρυξης). Σημειώνεται ότι η εγγραφή του υποψηφίου
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
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στα προφίλ συνεργατών του Μητρώου Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων δεν
συνεπάγεται τη συμμετοχή του στην Πρόσκληση εάν δεν υποβάλλει
ηλεκτρονική αίτηση για αυτήν.
2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), υπογεγραμμένη από τον
υποψήφιο, στην οποία θα δηλώνεται:
 η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος.
 η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
 για τους άνδρες, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι
01.06.2017, ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
 η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία.
Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) διατίθεται
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
http://www.gspa.gr/%283200030680043257%29/documents/υπευθυνη%20
δηλωση.doc
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, σε μορφή αρχείου doc/.docx ή pdf κατά
προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα Europass.
Πληροφορίες για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος Europass
παρέχονται
στο
διαδικτυακό
τόπο
της
υπηρεσίας
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Docu
ments/Europass+CV.csp), από τον οποίο διατίθενται επίσης πρότυπα αρχείων
προς συμπλήρωση

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/Euro
passCV/CVTemplate.csp).
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.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας https://registry.ekt.gr.
Η αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά από την καρτέλα “Προσκλήσεις ΕΚΤ” και
υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:
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.

Σε κάθε περίπτωση οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26η Μαΐου 2017.
Αιτήσεις οι οποίες περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο
ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από το βιογραφικό σημείωμα και την
υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου δεν εξετάζονται και
αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης.
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων,
συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να
υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του
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διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία
ή αδυναμία υποβολής αυτής.
Το EKT/EIE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.
Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από την 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.
4. ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΚΤ
Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το
ΕΚΤ/ΕΙΕ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών &
Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr), το οποίο δημιουργήθηκε και
λειτουργεί για να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε ανθρώπινο
δυναμικό για την υλοποίηση έργων και την εκπόνηση μελετών, εργασιών που
απορρέουν από την ανάληψη νέων έργων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, καθώς και
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, όπως και από την ανάληψη
συμβολαίων παροχής υπηρεσιών προς φορείς.
Σκοπός του Μητρώου Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων (φυσικών προσώπων) του
ΕΚΤ είναι η δημιουργία, η διαχείριση και ο διαρκής εμπλουτισμός μιας βάσης
συνεργατών & εμπειρογνωμόνων ώστε:
 αφενός οι ομάδες εργασίας που συστήνονται για οποιοδήποτε λόγο στο πλαίσιο
υλοποίησης προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να εμπλουτίζονται/ενισχύονται
µε την κατάλληλη, κατά περίπτωση, εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την
εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, και
 αφετέρου να διασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα ενός ικανού εύρους
επαγγελματιών και επιστημόνων µε εξειδικευμένα προσόντα, εμπειρία και
δεξιότητες, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση
συγκεκριμένων εργασιών και έργων, καθώς και για την αρτιότερη λειτουργία
του φορέα ως προς την εκπλήρωση του σκοπού του.
5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Η επιλογή του/της υποψηφίου/ίας θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή
Αξιολόγησης Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό
αυτό.
Ειδικότερα για την επιλογή του επικρατέστερου/ρης υποψηφίου/ίας ακολουθείται η
παρακάτω διαδικασία:
1.

2.

3.

Η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
εμπρόθεσμα με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 της Προκήρυξης.
Αιτήσεις υποψηφίων που δεν συνοδεύονται από το βιογραφικό σημείωμα και
την υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου δεν εξετάζονται
περαιτέρω και οι υποψήφιοι αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά τα υποβληθέντα βιογραφικά
σημειώματα των υποψηφίων και ελέγχει αν πληρούνται τα απαιτούμενα
προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στην Προκήρυξη για την συγκεκριμένη
θέση. Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και
απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία
αξιολόγησης.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή βαθμολογεί, το κάθε ένα χωριστά, τα Προσόντα –
Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, με
βαθμούς από το 0 μέχρι το 100 (ακέραιοι αριθμοί).
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Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας, εξάγεται συνολικός βαθμός
(ΒΚ) Προσόντων – Κριτηρίων επιλογής, με μέγιστο το 100, σύμφωνα με τον
τύπο:

4.

Στη συνέχεια, καλούνται για προσωπική συνέντευξη τουλάχιστον οι τρεις (3)
επικρατέστεροι υποψήφιοι - εφόσον υπάρχουν τόσοι που πέρασαν σε αυτό το
στάδιο-, σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί τηλεφωνικά. Η
κλήση σε προσωπική συνέντευξη λιγότερων των τριών υποψηφίων, εφόσον
δεν υφίστανται τρεις σε αυτό το στάδιο, δεν δημιουργεί κώλυμα στη συνέχιση
της διαδικασίας.
Από τη διαδικασία της συνέντευξης εξάγεται βαθμολογία (Β Σ) με μέγιστο
βαθμό το 100.

5.

Τέλος, ο συνολικός βαθμός των υποψηφίων υπολογίζεται από τον τύπο:
Επικρατέστερος/ρη θα είναι ο υποψήφιος/ια με τη μεγαλύτερη βαθμολογία
(Β).

Μετά την επιλογή του, ο/η υποψήφιος/ια θα κληθεί να προσκομίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά
(φωτοαντίγραφα
των
τίτλων
σπουδών,
επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας /εμπειρίας από προηγούμενους
εργοδότες και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων των γνώσεων και της εμπειρίας
του, κ.λπ.).
Το αποτέλεσμα της επιλογής θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους με ατομικό
ηλεκτρονικό μήνυμα.
Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στο ΕΚΤ/ΕΙΕ εντός
πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του ως άνω αποτελέσματος, οι οποίες θα
εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για τη σύναψη σύμβασης,
δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη
συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των
ενδιαφερομένων.
6. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο/Η Επιλεγέντας/χθείσα υποψήφιος/ια θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο της
σύμβασης, η αμοιβή του, οι όροι συνεργασίας, και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
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7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr/tenders και στο Μητρώο Συνεργατών &
Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο
https://registry.ekt.gr.
Περίληψη αυτής αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο http://et.diavgeia.gov.gr/ με
ΑΔΑ: Ω89Ζ469ΗΕΠ-ΑΤ8.
Δρ Εύη Σαχίνη

Διευθύντρια ΕΚΤ
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