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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Θέμα: Προκήρυξη για την κάλυψη μιάς (1) θέσης υποψήφιου διδάκτορα με σύμβαση ανάθεσης
έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του προγράμματος /
έργου με τίτλο: «Health CASCADE - Evidence-based co-creation methodology for
closing the implementation gap between knowledge and action in health promotion»
(Ε-12444), (HORIZON 2020/Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks
(MSCA-ITN) – Grant Agreement No 956501.
Σχετ.: - Το απόσπασμα πρακτικού της 678ης Συνεδρίασης / 04-03-2021 (θέμα 14ο) του
ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
- Η με αρ. πρωτ. 101/01-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Εκτέλεσης Έργου
(ΑΔΑ: 6989469ΗΕΒ-ΚΧ7)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με
τίτλο «Health CASCADE - Evidence-based co-creation methodology for closing the
implementation gap between knowledge and action in health promotion» (Ε-12444)
(HORIZON 2020/Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN)–
Grant Agreement No 956501, προκηρύσσει την κάλυψη μιάς (1) θέσης υποψήφιου
διδάκτορα με σύμβαση ανάθεσης έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στην
κατηγορία του “Early Stage Researcher (ESR)” διάρκειας (12) μηνών με την δυνατότητα
ανανέωσης έως συνολικά 36 μήνες υπό καθεστώς αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή
ο επιλεγείς υποψήφιος διδάκτορας δεν πρέπει να κατέχει άλλη θέση), με τα προσόντα
όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
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Θέση 1
Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα, στην κατηγορία του “Early Stage Researcher (ESR)”.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:




Ο υποψήφιος πρέπει να έχει ήδη αποκτήσει Πτυχίο Μηχανικού (κατά προτίμηση στην
Πληροφορική) ή Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών στα Πληροφοριακά Συστήματα ή
συναφές πτυχίο.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει ήδη αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα (στην
Πληροφορική) ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών
ή στα Πληροφοριακά Συστήματα ή συναφής εξειδίκευση.
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Είναι απαραίτητο ο υποψήφιος ESR που θα επιλεγεί να εγγραφεί για την απόκτηση
διδακτορικού διπλώματος στην ανωτέρω ερευνητική περιοχή, στο συνεργαζόμενο με το
ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως περιγράφονται στον σχετικό Κανονισμό
Διδακτορικών Σπουδών :
https://www.ds.unipi.gr/wpcontent/uploads/2019/07/Fek_Egkrisis_phd_ds_B1244_5_4_18.pdf
https://www.ds.unipi.gr/phd-programs/
Επιπλέον οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν διαμείνει ή να έχουν ασκήσει την κύρια
δραστηριότητά τους (εργασία, μελέτες, κ.λπ.) στη χώρα του οργανισμού υποδοχής τους
(Ελλάδα) για περισσότερο από 12 μήνες τα τελευταία 3 έτη αμέσως πριν από την
ημερομηνία αναφοράς. Σύντομες διαμονές, όπως οι αργίες, δεν λαμβάνονται υπόψη.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:





Εμπειρία σε τεχνολογίες διαδικτύου, μηχανική μάθηση και ηλεκτρονικές
υπηρεσίες υγείας.
Εμπειρία στον προγραμματισμό, και στην συγγραφή και επικοινωνία τεχνικών
κειμένων.
Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το
αντικείμενο της θέσης.
Συμμετοχή του υποψηφίου σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά έργα Έρευνας και
Tεχνολογίας με έμφαση σε συστήματα πληροφορικής, εμπειρία σε ερευνητικά
προγράμματα (σχεδιασμό και υποβολή).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1. Η εμπειρία σε τεχνολογίες Διαδικτύου, ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και μηχανική
μάθηση. (Μέγιστη Μοριοδότηση 3 έτη) (Συντελεστής βαρύτητας 40%).
2. Εμπειρία στον προγραμματισμό, και στην συγγραφή και επικοινωνία τεχνικών
κειμένων. (Μέγιστη Μοριοδότηση 3 έτη) (Συντελεστής βαρύτητας 30%).
3. Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο
της θέσης (Συντελεστής βαρύτητας 20%).
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4. Συμμετοχή του υποψηφίου σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά έργα Έρευνας και
Tεχνολογίας με έμφαση σε συστήματα πληροφορικής, εμπειρία σε ερευνητικά
προγράμματα (σχεδιασμό και υποβολή). (Μέγιστη Μοριοδότηση 3 έτη)
(Συντελεστής βαρύτητας 10%).
Tο διδακτορικό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στη διάρκεια του έργου HEALTH
CASCADE.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον αίτηση για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής με θέμα “Enabling Technology to conduct evidence-based co-creation for
bridging the implementation gap between knowledge and action in health promotion”
στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς:
https://www.ds.unipi.gr/doctoral-application/
Η αίτηση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα
προκήρυξη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ
Ο υποψήφιος ESR που θα προσληφθεί από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. `Δημόκριτος' θα υλοποιήσει
ερευνητική/πειραματική εργασία στην περιοχή : “Enabling Technology to conduct
evidence-based co-creation (Platforms and tools to support co-creation and
evidence-based activities as part of WP2)”.Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες του
υποψήφιου αφορούν στη μελέτη κατάλληλων τεχνολογιών ευρείας διάδοσης (Big
data, AI και διαχείριση γνώσης) για την υποστήριξη της στοιχειοθετηµένης (evidencebased) και συνεργατικής ανάπτυξης (co-creation) υπηρεσιών ή/και λύσεων για την
προώθηση της υγείας.
Υπό την επίβλεψη μιας ομάδας κορυφαίων επιστημόνων στον τομέα της δημόσιας
υγείας και προώθησης της υγείας (δηλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος, επόπτης άλλου
ακαδημαϊκού εταίρου και μη ακαδημαϊκός σύμβουλος), ο υποψήφιος:
· θα πειραματιστεί και θα επικυρώσει `καινοτόμες τεχνολογίες' ανοιχτού κώδικα
(open-source disruptive technologies), πλατφόρμες και εργαλεία.
· και θα αναπτύξει τεχνολογικά πρότυπα, προκειμένου να προωθηθούν οι
στοιχειοθετηµένες πρακτικές συνεργατικής ανάπτυξης.
Θα προσφερθεί μια πολυτομεακή και πολυπεριβαλλοντική κατάρτιση, η οποία θα
περιλαμβάνει συμπληρωματικές κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με άλλους
υποψήφιους και τοπικές / ατομικές δραστηριότητες.
Η πρακτική εργασιακή εμπειρία σε μεγάλα έργα Υγείας θα αποκτηθεί μέσω μιας μη
ακαδημαϊκής απόσπασης στις εταιρίες SingularLogic και στη Neotrope.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη , υποδικία , δικαστική συμπαράσταση ), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του
άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/1994.
Γνωστοποιείται ότι η αξιολόγηση και η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα
πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος», η οποία θα εξετάσει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων,
περιλαμβανομένης και συνέντευξης με αυτούς εφόσον κριθεί σκόπιμο.
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Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με
απόφαση του ΔΣ του φορέα. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και καθορίζει με
αιτιολογημένη απόφασή της, τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας με βάση
τα παραπάνω.
Και το πόρισμα που αποκομίζει από τις
πραγματοποιηθούν - με καθέναν από αυτούς.

ατομικές

συνεντεύξεις

-

εφόσον

Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια
κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων,
αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 (23:59)
μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2021-960 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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
Για σύναψη σύμβασης εργασίας χρειάζονται τα επόμενα:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους.
4. Εκπληρωμένες οι Στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή
διασφαλισμένη αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεων από την έναρξη της
σύμβασης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα :
(α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν ,
λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που
ορίστηκε για τη στέρηση.
(β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε.
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(γ) Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
(δ) Ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
6. O κάτοχος τίτλου σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλει πράξη αναγνώρισης των τίτλων
σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.
7. Ως προς τον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας.
Σε περίπτωση που τίθεται ως προσόν εμπειρία:
(α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της
παρασχεθείσας συγκεκριμένης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
(β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας
υπηρεσίας.
(γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1 Ν. 2190/1994.
(δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
(ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν
προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται προσθέτως βεβαίωση
του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν.1599/1986, σε
συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κυρίας ασφάλισης.
Για σύναψη σύμβασης έργου χρειάζονται τα επόμενα:
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους και των βαθμολογιών.
4. Φωτοαντίγραφο των βεβαιώσεων γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δρα
‘Ομηρο Παπαδόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: homerpap@dat.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:
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-

Το Ινστιτούτο (ΙΠ&Τ).
Η θέση που ενδιαφέρει (ΘΕΣΗ 1) και η περιγραφή της ( «Μία (1) θέση υποψήφιου
διδάκτορα, στην κατηγορία του “Early Stage Researcher’’ (ESR).
Ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2021-960) της Προκήρυξης.
Ο τίτλος του έργου: «Health CASCADE - Evidence-based co-creation
methodology for closing the implementation gap between knowledge and
action in health promotion» (Ε-12444) (HORIZON 2020/Marie Skłodowska-Curie
Innovative Training Networks (MSCA-ITN)– Grant Agreement No 956501.
Ο κωδικός του έργου (Ε-12444).
Ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Όμηρος Παπαδόπουλος).

Η Προϊσταμένη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

MARINA
FONTARA

Digitally signed by MARINA FONTARA
Date: 2021.03.16 16:19:05 +02'00'

Μαρίνα Κ. Φονταρά
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