
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 
6ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης 
570 01 Θέρµη – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
  

Θέρµη, 08-09-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4614/08-09-2020 

 
ΘΕΜΑ: Πλήρωση µιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας 
και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
 
Έχοντας υπ’ όψη:  
 

1. Το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτοµία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τα άρθρα 64 και 69 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το 
άρθρο 30 αυτού  

4. Το αρθ. 12 της µε Α.Π. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968 Β΄/31-12-2018) 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) 
Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης ‘Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι 
νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-
2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς-∆ιαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» ”» 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4  παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής ∆ιορισµών στο 
∆ηµόσιο Τοµέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Το Π.∆. 77/2000 (ΦΕΚ 65Α/10.03.2000) «Σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» 
(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 82/2002 (ΦΕΚ 59Α/27.03.2002), το 
Π.∆. 161/2007 (ΦΕΚ 202Α/23.08.2007), την παρ. 4 του άρθρου 5 «Συγχωνεύσεις 
ερευνητικών φορέων» του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄/29-02-2012) και το άρθρο 7 του 
Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16 Α΄/23-01-2013) 
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7. Τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΚΕΤΑ, ο οποίος εγκρίθηκε µε την Υ.Α. 
747(ΦΟΡ)115/2005 (ΦΕΚ 125 Β΄/2005) 

8. Την υπ’ αριθµ. Υ.Α. 152406/19-09-2016 (ΦΕΚ 498/Υ.Ο.∆.∆./21-09-2016) απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 
περί α) ∆ιορισµού του Αθανάσιου Κωνσταντόπουλου στη θέση του ∆ιευθυντή της 
Κεντρικής ∆ιεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ), β) Ορισµού αυτού ως Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και γ) 
Ανασυγκρότησης του ∆.Σ. του ΕΚΕΤΑ  

9. Την υπ’ αριθµ. 59369/10-06-2020 (ΦΕΚ 440 Υ.Ο.∆.∆./16-06-2020) Απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί α) Ορισµού αιρετών εκπροσώπων των 
Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.) στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
(∆.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) β) ορισµού 
αιρετών εκπροσώπων του ειδικού επιστηµονικού-τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και 
βοηθητικού προσωπικού στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΕΤΑ και γ) τροποποίηση της 
συγκρότησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω φορέα 

10. Την µε Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ: 1180/356/A2/10.03.2017 Πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων (Κωδικός ΟΠΣ 2076) µε τίτλο «ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

11. Την µε Α.Π.: ΕΥ∆Ε ΕΤΑΚ 2269 / 19-09-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης/έργου µε 
τίτλο «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και 
Υποστήριξη ∆ιάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών» µε ακρωνύµιο 
«AgroTRACE», και κωδικό Τ1Ε∆Κ-05348 

12. Tην υπ’ αρ. 354/26.09.2019 απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΕΤΑ µε την οποία εγκρίνεται η 
εκτέλεση της Πράξης/έργου µε τίτλο «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Agrologistics για 
την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη ∆ιάθεσης Φρέσκων Φρούτων και 
Λαχανικών» µε ακρωνύµιο «AgroTRACE», και κωδικό Τ1Ε∆Κ-05348 σύµφωνα 
µε το εγκεκριµένο Τεχνικό Παράρτηµα αυτής. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
την πλήρωση µίας (1)  θέσης έκτακτου προσωπικού (µε σύµβαση ανάθεσης έργου) 
στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Agrologistics για την 
Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη ∆ιάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών» µε 
ακρωνύµιο «AgroTRACE», και κωδικό Τ1Ε∆Κ-05348  στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας και Αγρο-
τεχνολογίας (ΙΒΟ) 
 
Ακολουθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
 
       Για το ΕΚΕΤΑ 
 
 

  Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος 
∆ιευθυντής Κ.∆. & Πρόεδρος ∆.Σ. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΒΟ) 
6ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης 
570 01 Θέρµη – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

  
Πληροφορίες: Γεωργία Παχλιτζανάκη 
Τηλ. 24210 96743 
Fax. 24210 96741 
E-mail: g.pahlitzanakis@certh.gr  

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Agrologistics για 
την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη ∆ιάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών» µε 
ακρωνύµιο «AgroTRACE», και κωδικό Τ1Ε∆Κ-05348, η οποία έχει ενταχθεί στη ∆ράση 
«ΕΡΕΥΝΩ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηµατοδοτείται από  
την ΣΑΕ1451 µε κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθµο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηµατοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας 
και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) προτίθεται να απασχολήσει  έκτακτο προσωπικό, µε το οποίο 
θα συναφθεί σύµβαση ανάθεσης  έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύµφωνα µε τους όρους που 
αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. 
 
ΘΕΣΗ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται µία (1) θέση έκτακτου προσωπικού 
που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) µέσω σύναψης 
σύµβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην 
Πράξη. 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της θέσης µε τον αντίστοιχο κωδικό της. 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 485 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Γεωπόνος  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: 

Αποτίµηση και ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης στην ιχνηλασιµότητα νωπών προϊόντων.  

 

Παραδοτέα/Αναµενόµενα αποτελέσµατα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναµένεται να ασχοληθεί µε το ανωτέρω αντικείµενο στο 
πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας και των αντίστοιχων παραδοτέων: 
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ΕΕ1: Ανάλυση απαιτήσεων Ολοκληρωµένου Συστήµατος AgroTRACE µε χρήση τεχνολογιών 
IoT. 
Π.1.1:Τεχνική έκθεση υφιστάµενης κατάστασης και ανάλυσης απαιτήσεων. 
 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται µε βεβαίωση 

παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστηµονικά 

Υπεύθυνο του έργου.   

 

ΑΜΟΙΒΕΣ  

Η συνολική αµοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

σχετική νοµοθεσία και θα είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της 

διάρκειας απασχόλησής τους και µέχρι του ύψους του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της 

πράξης. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

Η εκτιµώµενη χρονική διάρκεια της σύµβασης ανάθεσης έργου που θα συναφθεί µεταξύ του 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) και του επιλεγέντος 

υποψηφίου είναι πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιµώµενος χρόνος 

έναρξης της σύµβασης είναι η 01/10/2020. 

Η σύµβαση δύναται να  ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισµό, µετά από απόφαση του 

∆.Σ. του ΕΚΕΤΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούµενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια 

νέας πρόσκλησης, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της πράξης. 

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, ∆ηµάρχου 
Γεωργιάδου 118, Βόλος. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο AEI Γεωπονίας µε κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή 
2. ∆ιδακτορικός τίτλος σπουδών 
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
4. Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ερευνητικά προγράµµατα/έργα 
5. Ανακοινώσεις σε συνέδρια 
6. ∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Εµπειρία πλέον των πέντε (5) ετών σε ερευνητικά προγράµµατα/έργα 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η επιλογή των υποψηφίων για την παραπάνω θέση πραγµατοποιείται µετά από αξιολόγηση/ 
βαθµολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα κριτήρια που περιγράφονται στον 
παρακάτω Πίνακα 1. 
 
 

Πίνακας 1: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 Βασικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ (ανεξαρτήτως βαθµολογίας) 100 

2 ∆ιδακτορικός τίτλος σπουδών 400 

3 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 70 

4 
Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ερευνητικά 
προγράµµατα/έργα (ανά µήνα και έως 60 µήνες) 

7/µήνα 

5 Ανακοινώσεις σε συνέδρια 30/Ανακοίνωση 

6 ∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά 40/∆ηµοσίευση 

7 
Εµπειρία πλέον των πέντε (5) ετών σε ερευνητικά 
προγράµµατα/έργα 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

8 Συνέντευξη Έως 100 

 

Οι προκριθέντες υποψήφιοι ή όσοι από αυτούς κριθούν καταλληλότεροι ενδέχεται να κληθούν 

σε συνέντευξη. Κριτήρια αξιολόγησης στη συνέντευξη θα είναι αυτά που περιγράφονται στον 

παρακάτω Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Βαθµολόγηση κριτηρίων συνέντευξης 

Κριτήριο Περιγραφή Βαθµολογία 

1 Επαγγελµατική ανάπτυξη και προοπτική 20 

2 Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας 20 

3 Αντίληψη - κρίση 20 

4 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών - αυτονοµία 40 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόµενου θα πρέπει να εµπεριέχονται τα 

ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά: 
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1. Αίτηση υποψηφιότητας – ∆ήλωση (υπογεγραµµένη) µε αναφορά στον κωδικό της θέσης 

(επισυνάπτεται) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα βασικών τίτλων σπουδών, λοιπών τίτλων σπουδών, 

πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκµηριώνει τα 

απαιτούµενα προσόντα και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό του 

υποψηφίου. 

4. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εµπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται) 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από τη δηµοσίευση της 

παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο µέχρι την 24 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 

12.00 µ.µ. και να είναι διαθέσιµοι για ενδεχόµενη ατοµική συνέντευξη. 

Οι αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, 

µε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, µέσω ταχυδροµείου, µέσω ταχυµεταφορέα στη διεύθυνση: 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) 

∆ηµάρχου Γεωργιάδου 118 

38333 Βόλος 

 

Θα ληφθούν υπόψη µόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα 

παραληφθούν από το ΕΚΕΤΑ, µε ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο µέχρι την ως άνω 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων. 

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν µε την ένδειξη:  

«Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε κωδικό θέσης 

485» (όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω) για το έργο «Ολοκληρωµένο Σύστηµα 

Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη ∆ιάθεσης Φρέσκων Φρούτων και 

Λαχανικών» µε ακρωνύµιο «AgroTRACE», και κωδικό Τ1Ε∆Κ-05348.  

Και να φέρουν τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο 

επικοινωνίας). 

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων.  

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα θα απορρίπτονται 

ως εκπρόθεσµες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε 

κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε 

στο βιογραφικό σηµείωµα αλλά δεν τεκµηριώνονται  µε την υποβολή των αντιστοίχων 

δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα µοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη 

των υποψηφίων. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην κα. 

Γεωργία Παχλιτζανάκη, τηλ.  24210 96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr   

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται 

από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη προερχόµενα από το προσωπικό του ΕΚΕΤΑ. Το 

ένα τακτικό µέλος είναι ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος της Πράξης. Η Επιτροπή έχει οριστεί µε 

Απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΕΤΑ. Η Επιτροπή θα παραµείνει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης. 

Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να 

έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας µε οποιονδήποτε υποψήφιο.  

Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί µε σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα 

κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί µόνο µια πρόταση ή όταν µόνο µία πρόταση αξιολογηθεί/ 
βαθµολογηθεί). Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούµενα προσόντα της 

πρόσκλησης δεν βαθµολογείται και απορρίπτεται. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στο 

∆.Σ. του ΕΚΕΤΑ προς έγκριση. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκρισή τους από το ∆.Σ. του ΕΚΕΤΑ τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αναρτώνται 

στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ (www.certh.gr). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν 

δικαίωµα : 

A. Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσµίας 5 εργασίµων 

ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης των αποτελεσµάτων µε γραπτή αίτησή 

τους προς το ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ).  

B. Πρόσβασης στα στοιχεία του ατοµικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα 

αξιολόγησης - βαθµολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών µετά από 

γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας 

και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ), εντός 5 εργασίµων ηµερών από την επόµενη της 

αναρτήσεως των αποτελεσµάτων  και υπό τον όρο της τήρησης των 

προβλεπόµενων στο µε Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, µε 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, µέσω ταχυδροµείου, µέσω ταχυµεταφορέα. Στους τελευταίους 

δύο τρόπους ως ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ηµεροµηνία στη σφραγίδα 

του ταχυδροµείου/ταχυµεταφορέα. Αν η ηµέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσµίας είναι µη 

εργάσιµη, η προθεσµία µεταφέρεται στην αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Εκπρόθεσµες 

ενστάσεις δε λαµβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται. 
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Αρµόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 

τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη, προερχόµενα από το προσωπικό του ΕΚΕΤΑ. ∆εν 

επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθµού 

εξ αίµατος ή αγχιστείας µε οποιονδήποτε υποψήφιο. 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Πρόσκληση της 

∆ράσης «ΕΡΕΥΝΩ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  και την Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε 

τίτλο «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και 

Υποστήριξη ∆ιάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών» µε ακρωνύµιο 

«AgroTRACE», και κωδικό Τ1Ε∆Κ-05348 

2. Για τους ενδιαφερόµενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούµενο ή πρόσθετο τυπικό προσόν 

και έχουν χορηγηθεί από ιδρύµατα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης ,και εφόσον 

προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε την 

παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγµατοποιηθεί µε την επιλογή -βάσει 

βαθµολογίας/µοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγµένο πίνακα 

κατάταξης. 

3. Επισηµαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να µαταιωθεί, 

χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιαδήποτε αξίωση έναντι του ΕΚΕΤΑ. 

4. Η συµµετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

5. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσοµάθειας αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 28 

του Π.∆. 50/2001» (ΦΕΚ 39 Α’/ 05.03.2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

6. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του Π∆ 

50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’/ 05.03.2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν µε δήλωσή 

τους προς το ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ να δηλώσουν εάν έχουν συζυγικό ή συγγενικό δεσµό (εξ αίµατος 

ή εξ αγχιστείας) µε οποιονδήποτε εργαζόµενο του ΕΚΕΤΑ, προσδιορίζοντας τη συζυγική 

ή συγγενική σχέση καθώς επίσης και το πρόσωπο µε το οποίο συνδέονται µε συζυγικό ή 

συγγενικό δεσµό. 

8. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση-δήλωση για κάθε θέση, η οποία 

επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως και η ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων 

συνεπάγεται τον αποκλεισµό του υποψηφίου. Αν δεν υποβληθούν τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η πρότασή του απορρίπτεται. 

9. Επισηµαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική 

ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007. 
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10. Το ΕΚΕΤΑ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 

αφορούν τους υποψηφίους και περιλαµβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που 

καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του 

υποψηφίου για την προκηρυσσόµενη θέση και για την υποστήριξη των σχετικών 

διαδικασιών. Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (2016/679/ΕΕ) 

και την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία. 

Τα ως άνω δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, 

ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιµα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό 

επιβάλλεται από το νόµο ή είναι απαραίτητο για σκοπούς άσκησης, θεµελίωσης ή 

υπεράσπισης δικαιώµατος κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό ή/και στην ισχύουσα εθνική 

νοµοθεσία. Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή 

πρόσβασης περιορίζεται στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και 

δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την 

κατάληψη της συγκεκριµένης θέσης.  

Το ΕΚΕΤΑ διατηρεί τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται µόνο για το διάστηµα που απαιτείται για την 

εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας 

επιλογής). ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά 

διατηρούνται και ύστερα από το διάστηµα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόµο ή 

είναι απαραίτητο για τη θεµελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νοµικών αξιώσεων. 

11. Η παρούσα πρόσκληση θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ (www.certh.gr), στη 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηµατοδότησης του έργου. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ∆ΗΛΩΣΗΣ 
(µε όλες τις συνέπειες του νόµου για ψευδή δήλωση) 

 

 

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

Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ……………………… Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών): …………. 

Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……………….……..………… Νομός: ……………………….………………..… 

Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….………………………………....…. 

Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..…………………………….………………. 

Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: …………………………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………..………….…….. Τηλ.:   

………………………...……….. 

Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………………….………………… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………..………….…….. Τηλ.: 

..……………………………….... 

Κινητό τηλ: ……………….……………………….. e-mail: …………....……………………… Α.Φ.Μ………………..…………….... 

Να αναγραφούν στην παρούσα πρόταση-δήλωση και  στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής: 

 

1. Ο Κωδικός θέσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ……………… 

2. Η πράξη «……………………….» 

3. Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο 

των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

Ημερομηνία: ___/___/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα υποβάλλω:  1. 

2. 

3. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(Καταγράφεται από τον υποψήφιο όλη η σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης εμπειρία εφόσον απαιτείται) 

 

 

Α/Α 

 

ΑΠΟ 

(μην-έτος) 

 

ΕΩΣ 

(μην-έτος) 

 

Μήνες 

απασχό 

λησης 

 

Φορέας απασχόλησης –  

Εργοδότης 

 

Αντικείμενο απασχόλησης 

  

 

 

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

      

 

 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ………………... 
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