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Εθνικό Κδρυμα Ερευνϊν / Ινςτιτοφτο Θεωρητικήσ και Φυςικήσ Χημείασ 
Πληροφορίεσ: κα. εριάτου Π. 
ΣΗΛ.: 210 7273792 
Εmail: pseria@eie.gr 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
Ακινα, 20/04/2021 

Α.Π.1887 
  

 
Θζμα: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για πλήρωςη μιασ (1) θζςησ ζκτακτου προςωπικοφ ςτο 

πλαίςιο του ζργου «Πολυλειτουργικά Νανοδομημζνα Τλικά» του ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (κωδικόσ 2638)  
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΩΝ  
 
Ζχοντασ υπόψθ:  
1.  Σο Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Ζρευνα, Σεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία και άλλεσ 

διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
2. Σο Ν. 4354/2015 «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ 

επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν 
μεταρρυκμίςεων.» (Αϋ 176), όπωσ ιςχφει 

3. Σο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, 
ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

4. Σο Π.Δ. 226/1989 «Οργανιςμόσ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν (Ε.Ι.Ε.)» όπωσ ιςχφει ςε ςυνδυαςμό 
με το άρκρο 5 του Ν. 4051/2012, το άρκρο 73 του Ν. 4610/2019 και το άρκρο 59 του Ν. 4623/2019 
όπωσ ιςχφει 

5. Σισ διατάξεισ του αρκ. 4 παρ.1 τθσ ΠΤ 33/2006 περί Αναςτολισ Διοριςμϊν ςτο Δθμόςιο Σομζα, ωσ 
ιςχφει 

6. Σο Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαφγεια», όπωσ ιςχφει 
7.  Σο Π.Δ. 81/8.7.2019 (ΦΕΚ119/A’/8.7.2019) «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 

Τπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων 
μεταξφ Τπουργείων» 

8.  Σθν Απ. 199903/21.11.2018 του ΤΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 700/26.11.2018, Σεφχοσ Τ.Ο.Δ.Δ.) α) για Διοριςμό 
του Βαςίλειου Γρθγορίου ςτθ κζςθ του Διευκυντι του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν (ΕΙΕ) β) οριςμό 
αυτοφ ωσ Προζδρου του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

9. Σθν υπ. αρικμ. 37094/30.03.2021 απόφαςθ του ΤΠΑΝΕ  (ΦΕΚ 257/05.04.2021, Σεφχοσ Τ.Ο.Δ.Δ.), περί 
αναςυγκρότθςθσ του Δ.. ΕΙΕ 

10. Σον Γενικό Κανονιςμό για τθν Προςταςία Δεδομζνων, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και υμβουλίου, τθσ 27/4/2016 και το Ν. 4624/29.08.2019 «Αρχι Προςταςίασ 
Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ 
ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ.» (Αϋ 137), όπωσ ιςχφει 
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11.  Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/02.04.2020 εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν, 
με κζμα: «Πρόςκετα μζτρα και ρυκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ 
διαςποράσ του κορωνοϊοφ», όπωσ ιςχφει ςιμερα 

11.  Tθν από 12.03.2021  απόφαςθ του Δ.. του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν (ςυνεδρία 
2021/04/12.03.2021) με τθν οποία εγκρίνεται θ δθμοςιοποίθςθ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ για τθν επιλογι ζκτακτου προςωπικοφ ςτο πλαίςιο του ζργου «Πολυλειτουργικά 
Νανοδομθμζνα Τλικά» και ορίηεται θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των υποψθφίων 

 

 
ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 
 

να υποβάλει υποψθφιότθτα ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν 
πλιρωςθ μιασ (1) κζςθσ ζκτακτου προςωπικοφ ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο: «Πολυλειτουργικά 
Νανοδομημζνα Τλικά». 
 
Ακολουκεί θ Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

  
 

Ο Διευκυντισ και Πρόεδροσ του Δ.. 
 
 
 

   
Δρ. Βαςίλειοσ Γρθγορίου 
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  
 

το πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο «Πολυλειτουργικά Νανοδομημζνα Τλικά», το Εκνικό Κδρυμα 
Ερευνϊν (ΕΙΕ) προτίκεται να απαςχολιςει ζκτακτο προςωπικό, με το οποίο κα ςυναφκεί ςφμβαςθ 
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου και προςκαλεί φυςικά πρόςωπα να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ για τθν 
πλιρωςθ μίασ (1) κζςθσ ζκτακτου προςωπικοφ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια 
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  
 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΘΕΗ  
το πλαίςιο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ προκθρφςςεται μία (1) θζςη ζκτακτου προςωπικοφ με τίτλο: 
«υνεργάτησ Διαχείριςησ Ζργων ΙΘΦΧ» και κωδικό «ΙΘΦΧ/Δ -2021/01».  
 
Σο αντικείμενο απαςχόλθςισ του κα είναι: «Οικονομικι και Διοικθτικι παρακολοφκθςθ - Διαχείριςθ 
χρθματοδοτοφμενων ζργων του ΙΘΦΧ».  
 
ΑΠΟΔΟΧΕ 
Οι ςυνολικζσ αμοιβζσ του ζκτακτου προςωπικοφ κα διαμορφωκοφν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςχετικι νομοκεςία και κα είναι ανάλογεσ των προςόντων του επιλεχκζντοσ υποψθφίου.  
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
Η εκτιμϊμενθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί ανάμεςα ςτο Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και 
ςτο επιλεχκζν προςωπικό κα είναι 12 μινεσ με δυνατότθτα ανανζωςθσ.  
 
Η ςφμβαςθ δφναται να ανανεωκεί ι να παρατακεί χωρίσ περιοριςμό, μετά από απόφαςθ του Δ.. του 
Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν και εφόςον υπάρχει θ απαιτοφμενθ πίςτωςθ ςτο Ζργο, χωρίσ τθ διενζργεια 
νζασ Πρόςκλθςθσ, μζχρι τθ λιξθ του Ζργου.  
 
ΣΟΠΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ  
Ωσ τόποσ απαςχόλθςθσ του ζκτακτου προςωπικοφ ορίηεται θ ζδρα του Εθνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν, ςτθ 
διεφκυνςθ Λεωφ. Βας. Κωνςταντίνου 48, 116 35 Αθήνα.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  
Οι ενδιαφερόμενεσ/οι πρζπει να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι υπικοοι τρίτων χωρϊν εφόςον είναι μόνιμοι κάτοικοι τθσ χϊρασ και γνωρίηουν τθν ελλθνικι 
γλϊςςα και πρζπει να διακζτουν τα προςόντα που περιγράφονται για τθ κζςθ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι «Βαςικά 
ςτοιχεία τθσ κζςθσ τθσ Πρόςκλθςθσ».  
 
θμειϊνεται ότι τα προςόντα χωρίηονται ςε «Απαιτοφμενα» – τα οποία κα πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν 
οι υποψιφιοι – και ςε «Επικυμθτά» που κα λθφκοφν επίςθσ υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ. 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η επιλογι του υποψθφίου για τθ κζςθ πραγματοποιείται μετά από βακμολόγθςθ των υποβλθκειςϊν 
αιτιςεων υποψθφιότθτασ ωσ προσ τα κριτιρια που περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
«Κριτιρια αξιολόγθςθσ/ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ».  
 
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων υποψθφίων μετά τθν τελικι κατάταξθ, κα επιλεγεί 
εκείνοσ που ζχει ςυγκεντρϊςει τθν υψθλότερθ βακμολογία ςτο κριτιριο με τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα. ε 
περίπτωςθ που θ ιςοβακμία εξακολουκεί να υφίςταται, τότε θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα προβεί ςε 
δθμόςια κλιρωςθ για τθν τελικι επιλογι μεταξφ των ιςοβακμοφντων.  
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
το φάκελο υποβολισ τθσ αίτθςθσ κάκε ενδιαφερόμενου κα πρζπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουκα 
ςτοιχεία:  
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•  Αίτθςθ υποψθφιότθτασ με αναφορά ςτον κωδικό τθσ κζςθσ (Τπόδειγμα ςτο Παράρτημα ΙΙΙ)  
•  Αναλυτικό Βιογραφικό θμείωμα.  
•  Ευκρινι φωτοαντίγραφα τίτλων ςπουδϊν. Εφόςον πρόκειται για τίτλουσ ςπουδϊν από ιδρφματα 

τθσ αλλοδαπισ, οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό 
αναγνϊριςθσ.  

•  Κάκε άλλο ςτοιχείο που ςχετίηεται με τθ ςταδιοδρομία του υποψθφίου (π.χ. βεβαιϊςεισ 
προχπθρεςίασ, τίτλοι γλωςςομάκειασ που κα προςκομίηονται με φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων 
των αντίςτοιχων τίτλων, ςυνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίςθμθσ μετάφραςισ τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα κλπ.).  

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ και όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 
εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν επόμενθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, 
δθλαδι το αργότερο μζχρι τθν 20.05.2021 και ϊρα 03:00 μ.μ.  
 
Η υποβολι αιτιςεων γίνεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ pseria@eie.gr, υπόψθ κασ Π. 
εριάτου, με τθν ζνδειξθ: “Αίτηςη ςτο πλαίςιο τησ πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ με κωδικό 
θζςησ ΙΘΦΧ/Δ – 2021/01” (όπωσ αυτόσ αναφζρεται ςτον Πίνακα του Παραρτιματοσ Ι). Αντικατάςταςθ 
τθσ αίτθςθσ ι διόρκωςθ αυτισ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο 
μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. 
 
Αιτιςεισ υποψθφιότθτασ οι οποίεσ κα υποβλθκοφν μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα κα 
απορρίπτονται ωσ εκπρόκεςμεσ και δε κα αξιολογοφνται. Ελλιπείσ αιτιςεισ και αιτιςεισ χωρίσ αναφορά 
ςε κωδικό κζςθσ δε κα λθφκοφν υπόψθ. Προςόντα που αναφζρονται είτε ςτθν αίτθςθ, είτε ςτο 
βιογραφικό ςθμείωμα, αλλά δεν τεκμθριϊνονται με τθν υποβολι των αντιςτοίχων δικαιολογθτικϊν, δε κα 
λθφκοφν υπόψθ και δε κα μοριοδοτθκοφν για τθν τελικι κατάταξθ των υποψθφίων. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ Γραμματεία του ΙΘΦΧ, 
τθλεφωνικά ςτο τθλ. 210 7273792 ι μζςω e-mail ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ pseria@eie.gr 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Οι υποψθφιότθτεσ αξιολογοφνται από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. Επί ποινι απορρίψεωσ τθσ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ, δεν επιτρζπεται τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ να ζχουν ςχζςεισ ςυγγζνειασ ζωσ γϋ 
βακμοφ εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ με οποιονδιποτε υποψιφιο.  
 
Τποβλθκείςα αίτθςθ θ οποία δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ υποβολισ και όλα τα απαιτοφμενα για τθν 
κζςθ τθσ πρόςκλθςθσ προςόντα δεν βακμολογείται και απορρίπτεται. 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

Μετά τθν ζγκριςι τουσ από το αρμόδιο όργανο του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν τα αποτελζςματα τθσ 
αξιολόγθςθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα (www.eie.gr). 
 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ 

Οι υποψιφιοι που υπζβαλαν αίτθμα για τθν πλιρωςθ κζςθσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ ζχουν δικαίωμα: 

A. Τποβολισ ζνςταςθσ κατά τθσ κατάταξισ τουσ εντόσ προκεςμίασ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν 
επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων με γραπτι αίτθςι τουσ προσ το Εκνικό Κδρυμα 
Ερευνϊν / Ινςτιτοφτο Θεωρθτικισ και Φυςικισ Χθμείασ 

B. Πρόςβαςθσ ςτα ςτοιχεία του ατομικοφ φακζλου υποψθφιότθτασ και ςτα φφλλα αξιολόγθςθσ - 
βακμολόγθςθσ των λοιπϊν υποψθφίων ςυνεργατϊν μετά από γραπτι αίτθςι τουσ που 
υποβάλλουν προσ το Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν / Ινςτιτοφτο Θεωρθτικισ και Φυςικισ Χθμείασ εντόσ 
5 εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ αναρτιςεωσ των αποτελεςμάτων και υπό τον όρο 
τιρθςθσ τθσ προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 
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Οι αιτιςεισ ζνςταςθσ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ pseria@eie.gr. Εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ 
δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάηονται. 
 
Αρμόδια να εξετάςει τισ ενςτάςεισ είναι θ Επιτροπι Ενςτάςεων. Δεν επιτρζπεται τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
Ενςτάςεων να ζχουν ςχζςεισ ςυγγζνειασ ζωσ γϋ βακμοφ εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ με οποιονδιποτε 
υποψιφιο. 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Για τουσ ενδιαφερομζνουσ, των οποίων οι τίτλοι ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
(προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν) αποτελοφν απαιτοφμενο ι ςυνεκτιμϊμενο τυπικό προςόν και 
ζχουν χορθγθκεί από ιδρφματα του εξωτερικοφ, αυτοί πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΣΑΠ. 

2. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου και εφόςον προκφψει ανάγκθ αντικατάςταςθσ προςϊπων που 
ζχουν επιλεγεί ςφμφωνα με τθν παροφςα Πρόςκλθςθ, θ αντικατάςταςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν 
επιλογι -βάςει βακμολογίασ/μοριοδότθςθσ-άλλου/ων υποψθφίου/ων από το ςυντεταγμζνο πίνακα 
κατάταξθσ. 

3. Οι άρρενεσ υποψιφιοι πρζπει να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν 
εξαςφαλίςει επαρκι αναβολι ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ. 

4. Κατά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ με τον ςυνεργάτθ που κα επιλεγεί από τθν παροφςα διαδικαςία, κα 
ηθτθκοφν τυχόν επιπλζον δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν νομοκεςία π.χ. Αντίγραφο 
Ποινικοφ Μθτρϊου, Αςφαλιςτικι/Φορολογικι Ενθμερότθτα κ.λπ. 

5. Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα Πρόςκλθςθ δφναται ςε κάκε ςτάδιο αυτισ να ματαιωκεί, χωρίσ 
ζκαςτοσ υποψιφιοσ να διατθρεί οιανδιποτε αξίωςθ ζναντι του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν. 

6. Η ςυμμετοχι ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι των όρων τθσ παροφςασ Πρόκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ. 

7. H παροφςα Πρόςκλθςθ κα δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν 
www.eie.gr και ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

8. Σο Ε.Ι.Ε. κα ςυλλζξει και κα επεξεργαςτεί τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που αφοροφν τουσ 
υποψθφίουσ και περιλαμβάνονται ςτισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά που κατακζτουν ι 
προκφπτουν από αυτά αποκλειςτικά για τον ςκοπό τθσ επιλογισ του υποψθφίου για τθν υπό 
προκιρυξθ κζςθ και για τθν υποςτιριξθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν. Η επεξεργαςία των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Γενικό Κανονιςμό 
Προςταςίασ Δεδομζνων (2016/679/ΕΕ) και τθν κατά περίπτωςθ ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία. Σα ωσ 
άνω δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα δεν διαβιβάηονται, κοινοποιοφνται, ανακοινϊνονται ςε 
τρίτουσ και δεν κακίςτανται προςβάςιμα ςε αυτοφσ, εκτόσ εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ι 
είναι απαραίτθτο για τθν εκπλιρωςθ δθμοςίου ςυμφζροντοσ ι για τθν ικανοποίθςθ υπζρτερου 
εννόμου ςυμφζροντοσ του τρίτου προςϊπου. Ωσ τζτοιο δικαίωμα νοείται το δικαίωμα του τρίτου να 
αςκιςει, υπό τθν ιδιότθτα του ςυνυποψθφίου, τα εκ του νόμου δικαιϊματά του αναφορικά με τθν 
προςβολι των ςχετικϊν αποφάςεων, πινάκων κ.α (π.χ. υποβολι ζνςταςθσ, άςκθςθ αιτιςεωσ 
ακυρϊςεωσ κ.α.). τθν τελευταία περίπτωςθ θ διαβίβαςθ, κοινοποίθςθ, ανακοίνωςθ ι παροχι 
πρόςβαςθσ περιορίηεται ςτα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και ςχετικά ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά που αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων για τθν κατάλθψθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ. Πριν τθν ανακοίνωςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
ι/και ςτοιχείων ςυνυποψθφίων ςτον αιτοφντα το Ε.Ι.Ε. κα ενθμερϊςει τα υποκείμενα των 
δεδομζνων με τον κατά περίπτωςθ πρόςφορο τρόπο. Σο Ε.Ι.Ε. διατθρεί τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα και τα ςχετικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται μόνο για το διάςτθμα που 
απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ του ωσ άνω ςκοποφ τθσ επεξεργαςίασ (ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 
επιλογισ), προςαυξθμζνου κατά δφο μινεσ. Δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και ςχετικά ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά διατθροφνται και φςτερα από το διάςτθμα αυτό, εφόςον αυτό απαιτείται από 
διάταξθ νόμου ι είναι απαραίτθτο για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι/και υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων. 
Οι υποψιφιοι ζχουν τα ακόλουκα δικαιϊματα: δικαίωμα πρόςβαςθσ, δικαίωμα διόρκωςθσ κι 
επικαιροποίθςθσ των δεδομζνων υπό τθν αίρεςθ τθσ μθ φπαρξθσ αντίκετθσ διάταξθσ νόμου όςον 
αφορά τισ προκεςμίεσ κατάκεςθσ δεδομζνων, ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν, δικαίωμα διαγραφισ 
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των δεδομζνων (δικαίωμα ςτθ λικθ), δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ, δικαίωμα ςτθ 
φορθτότθτα των δεδομζνων και το δικαίωμα εναντίωςθσ ςτθν επεξεργαςία, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων (2016/679/ΕΕ) και τθν κατά περίπτωςθ 
ςχετικι εκνικι νομοκεςία. Οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα υποβολισ καταγγελίασ ςτθν Αρχι 
Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. Βαςικά ςτοιχεία των θζςεων τησ Πρόςκληςησ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΠΡΟΟΝΣΑ 

(ωσ κριτήρια 
αποκλειςμοφ) 

ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνεσ) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΟΤΔΩΝ 

 
Θζςη υνεργάτη Διαχείριςησ Ζργων ΙΘΦΧ (κωδ. ΙΘΦΧ/Δ -2021/01) 

 

1 ΙΘΦΧ/Δ – 2021/01 

Πτυχιοφχοσ ΑΕΙ/ΑΣΕΙ 
οικονομικισ ςχολισ 

με εμπειρία ςτθ 
διαχείριςθ 

χρθματοδοτοφμενων 
ζργων ερευνθτικϊν 

κζντρων και 
Πανεπιςτθμίων 

Οικονομικι και 
Διοικθτικι 

παρακολοφκθςθ - 
Διαχείριςθ 

χρθματοδοτοφμενων 
ζργων του ΙΘΦΧ 

1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΣΕΙ 
οικονομικισ ςχολισ 

 
2.Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευςθσ 
ςτθ Διοίκθςθ 
Επιχειριςεων 

 
3. Γνϊςθ λογιςμικϊν 

γραφείου (π.χ. 
επεξεργαςτισ 
κειμζνου, 
υπολογιςτικά φφλλα 
κλπ.) 

 
4. Άριςτθ γνϊςθ τθσ 

Αγγλικισ γλϊςςασ 
 
5. Επαγγελματικι 

εμπειρία τουλάχιςτον 
3 ετϊν ςε διαχείριςθ 
ζργων 

 
 

1. Επαγγελματικι 
εμπειρία πλζον 
των  3 ετϊν ςε 
διαχείριςθ ζργων 

2. Επαγγελματικι 
εμπειρία ςε 
διενζργεια 
διαγωνιςμϊν 
προμθκειϊν ςε 
Ερευνθτικά Κζντρα 
ι ΕΛΚΕ των 
ΑΕΙ/ATEI ι 
Ενδιάμεςουσ 
Φορείσ Διαχείριςθσ 
υγχρθματοδοτοφμ
ενων Ζργων  

3. Επαγγελματικι 
εμπειρία ςτθ 
χριςθ του 
Ολοκλθρωμζνου 
Πλθροφοριακοφ 
υςτιματοσ (ΟΠ) 

4. Επικοινωνιακζσ 
δυνατότθτεσ και 
γνϊςθ του ενιαίου 
χϊρου ζρευνασ 
(βάςει 
ςυνζντευξθσ) 

 
 

01/07/2021 
12 μινεσ, με δυνατότθτα 

τροποποίθςθσ/παράταςθσ 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 

Ειδίκευςθσ 
(Μaster) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ. Κριτήρια αξιολόγηςησ /ςυντελεςτζσ βαρφτητασ 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΘΕΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
(για τουσ υποψηφίουσ που καλφπτουν τα 

απαιτοφμενα προςόντα) 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Θζςη υνεργάτη Διαχείριςησ Ζργων ΙΘΦΧ (κωδ. ΙΘΦΧ/Δ -2021/01) 

1 
ΙΘΦΧ/Δ – 

2021/01 

 
1. Επαγγελματικι εμπειρία πλζον των  3 ετϊν ςε 

διαχείριςθ ζργων  (βαθμολογείται η 
ςυνάφεια με τη θζςη και η προχπηρεςία 
πλζον των δφο ετών) 

 
30 

κ. εριάτου Π. 
τθλ. 2107273792, 

email: pseria@eie.gr 
 

 

2. Επαγγελματικι  εμπειρία ςε διενζργεια 
διαγωνιςμϊν προμθκειϊν ςε Ερευνθτικά 
Κζντρα ι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ/ATEI ι Ενδιάμεςουσ 
Φορείσ Διαχείριςθσ υγχρθματοδοτοφμενων 
Ζργων 

30 

3. Επαγγελματικι Εμπειρία ςτθ χριςθ του 
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ 
(ΟΠ) 

20 

4. Επικοινωνιακζσ δυνατότθτεσ και γνϊςθ του 
ενιαίου χϊρου ζρευνασ (βάςει ςυνζντευξθσ 

20 

  ΤΝΟΛΟ 100  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ. Τπόδειγμα αίτηςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 
 
 

ΠΡΟ  
Γραμματεία Ινςτιτοφτου Θεωρητικήσ και Φυςικήσ Χημείασ 
του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν  
Βαςιλζωσ Κωνςταντίνου 48, 116 35 Αθήνα  
  
ΘΕΜΑ: Αίτηςη για πλήρωςη μιασ (1) θζςησ ζκτακτου προςωπικοφ ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο 
«Πολυλειτουργικά Νανοδομημζνα Τλικά» 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ: 

 

Όνομα:………………………………………………………………………………………...........  

Επϊνυμο:……………………………………………………………………………………..........  

Διεφκυνςθ κατοικίασ: …………………………………………………………………………………….......... 

Σθλζφωνα επικοινωνίασ:………………………………………………………………………….. 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου:……………………………………….............................  

 
το πλαίςιο τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, αποδζχομαι πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ 
πρόςκλθςθσ και υποβάλω υποψθφιότθτα για τθ κζςθ του «υνεργάτη Διαχείριςησ Ζργων» και κωδικό 
«ΙΘΦΧ/Δ -2021/01» 
 
υνθμμζνα υποβάλλονται αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα και όλα τα δικαιολογθτικά που ορίηει θ 
πρόςκλθςθ. 
  
Δθλϊνω ότι εν πλιρθ επιγνϊςει, βαςιηόμενοσ ςτθν ελεφκερθ και ανεμπόδιςτθ απόφαςθ μου, ςυμφωνϊ, 
ςυναινϊ και παρζχω τθ ρθτι ςυγκατάκεςι μου για τθν επεξεργαςία όλων των προςωπικϊν μου 
δεδομζνων -όπωσ αυτά ζχουν δθλωκεί ςτθν αίτθςθ μου και ςτα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά- από το 
ΕΙΕ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  και για το χρονικό διάςτθμα που 
απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Γνωρίηω δε το 
δικαίωμα πρόςβαςισ μου ςτα πιο πάνω δεδομζνα, το δικαίωμα εναντίωςθσ ςτθν επεξεργαςία τουσ 
κακϊσ και ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςισ μου ανά πάςα ςτιγμι. 
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