
       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΒΟ) 
6ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης 
570 01 Θέρµη – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 
Πληροφορίες: κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη 
Τηλ. 24210-96743 
Fax. 24210-96741 
E-mail: g.pahlitzanakis@certh.gr     

Θεσσαλονίκη, 30-09-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4624/30-09-2020 

 

 

   
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου) 
 

Το Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Εθνικού 

Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο 

υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Agricultural Interoperability and Analysis 

System» - «ATLAS» µε αριθµό συµβολαίου 857125, το οποίο χρηµατοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω του Προγράµµατος Πλαισίου «HORIZON 2020», 

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 & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) 
µέσω σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 489 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: 

Ανάπτυξη συστηµάτων βαθιάς µάθησης για την αναγνώριση καταστάσεων και 
προβληµάτων καλλιεργειών.  Χρήση και εφαρµογές των συστηµάτων βαθιάς µάθησης 
στη διάγνωση ασθενειών και προβληµάτων φυτών, αναγνώριση ζιζανίων και 
καταστάσεων καταπονήσεων καλλιεργειών. Ενσωµάτωση συστηµάτων βαθιάς 
µάθησης σε συστήµατα αποφάσεων για βέλτιστη διαχείριση καλλιεργειών. 
 

Παραδοτέα/Αναµενόµενα αποτελέσµατα:  

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναµένεται να ασχοληθεί µε το ανωτέρω αντικείµενο 

στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου και των παραδοτέων τους: 

WP4: Data Acquisition and Analysis Services  

D4.1: Crop Monitoring Data Collection Services tools 

D4.4: Livestock monitoring services tools 

WP5: Machine Intercommunication 

D5.1 The ATLAS machinery connection services 

D5.2 Data security and access management 

D5.3 High-Speed ISOBUS and wireless connection on hardware level 

WP6: Knowledge Exchange and Decision Support 

D6.4: Agricultural modelling tools 

D6.5: Decision support tools for crops and livestock 

WP7: System Integration and Testing 

D7.3 The ATLAS multi-sensor box 

D7.4 The ATLAS security assessment process 

WP8: Pilots and Sustainable Ecosystem 

D8.1: Report on End-User requirements 

D8.5: Integration and Deployment of ATLAS studies & use cases 

 

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. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 

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 του έργου. 
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ΑΜΟΙΒΗ: 

Η συνολική αµοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων 

και της διάρκειας απασχόλησής τους µέχρι του ύψους του εγκεκριµένου 

προϋπολογισµού του έργου. 

 

Τόπος Απασχόλησης: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλµ. οδού Χαριλάου - Θέρµης, 

BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Παραγωγής και ∆ιοίκησης. 
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών µε ειδίκευση στη Γεωργική Μηχανική. 
3. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Γ2/C2). 

 

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 Βαθµός τίτλου σπουδών ΑΕΙ (στη 10βαθµη κλίµακα) Βαθµός x 100 

2 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών µε ειδίκευση σχετική µε τη 
Γεωργική Μηχανική  

200 

3 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Γ2/C2) 70 

4 Συνέντευξη Έως 100 

  

Η προσµέτρηση µονάδων βαθµολόγησης πραγµατοποιείται για τα 

προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούµενα προσόντα-

κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειµενική συνάφεια µε τις 

απαιτήσεις του έργου. 

Οι προκριθέντες υποψήφιοι ή όσοι από αυτούς κριθούν καταλληλότεροι µπορεί να 

κληθούν σε συνέντευξη. Οι προτάσεις των ενδιαφερόµενων που δεν προσέρχονται 

στη συνέντευξη κατόπιν κλήσης τους απορρίπτονται. Κριτήρια αξιολόγησης στη 

συνέντευξη θα είναι αυτά που περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Βαθµολόγηση κριτηρίων συνέντευξης 
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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 υποψηφίου θα πρέπει να εµπεριέχονται τα 

ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση υποψηφιότητας / Υποβολή Πρότασης - ∆ήλωσης υπογεγραµµένη 

(επισυνάπτεται) 

2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εµπειρίας, εφόσον απαιτείται 

(επισυνάπτεται) 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

4. Αντίγραφα βασικών τίτλων σπουδών, λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και 

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

απαιτούµενα προσόντα και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό του 

υποψηφίου. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

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

δικαιολογητικά το αργότερο µέχρι την 16 Οκτώβριο 2020 και ώρα 12:00 π.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 (courier) 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.  

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

απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα 

ληφθούν υπ’ όψη.  
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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. 

 

Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ.: 

4624/30-09-2020 

Για το έργο «Agricultural Interoperability and Analysis System » - «ATLAS» 

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο 

επικοινωνίας). 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων θα πραγµατοποιηθεί από τριµελή 

επιτροπή αξιολόγησης του έργου που θα οριστεί µε απόφαση ∆.Σ. του ΕΚΕΤΑ. 

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), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε 

περίπτωση ισοβαθµίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόµενου α) µε 

τη µεγαλύτερη εµπειρία β) µε το µεγαλύτερο βαθµό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) µε 

το µεγαλύτερο βαθµό στο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

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). 

Υποψήφιος που επιθυµεί να υποβάλει ένσταση σχετικά µε το αποτέλεσµα (απόφαση 

αποδοχής αποτελεσµάτων) δικαιούται να προσφύγει στο Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας 

και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του ΕΚΕΤΑ εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) 

εργασίµων ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας ανάρτησης της απόφασης 

αποδοχής αποτελεσµάτων στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ 

(www.certh.gr). Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενηµερώνεται για την ανάρτηση 

των αποτελεσµάτων από την ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ (www.certh.gr) καθώς και από 

τη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Ενστάσεις που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της άνω προθεσµίας 

απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην 

εκπρόθεσµη υποβολή. 
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Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νοµιµότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίµηση 

της Επιτροπής Αξιολόγησης.   

Η άσκηση της ένστασης γίνεται µε κατάθεσή της ή µε αποστολή συστηµένης 

επιστολής ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά απευθείας στο ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Βιο-

οικονοµίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) (∆ηµάρχου Γεωργιάδου 118, 38333, Βόλος), η 

οποία πάντως θα πρέπει να παραληφθεί από το ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας και 

Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ), µε ευθύνη του ενιστάµενου, εντός της ίδιας προθεσµίας των 

5 εργασίµων ηµερών. 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. 

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. 

Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου υποβολής της ένστασης θα πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

Ένσταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 

4624/30-09-2020 

Για το έργο «Agricultural Interoperability and Analysis System » - «ATLAS» 

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο 

επικοινωνίας). 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999), εντός 5 ηµερολογιακών 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. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εµπρόθεσµα και παραδεκτά κατά τα 

ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύµβαση 

ανάθεσης έργου µε τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συµβατικής 

ελευθερίας. 

2. Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν µέχρι την 

παραπάνω οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδροµικής 

αποστολής ή αποστολής µε ταχυµεταφορά, το εµπρόθεσµο κρίνεται µε βάση την 

ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης στο  ΕΚΕΤΑ. Το ΕΚΕΤΑ ουδεµία ευθύνη φέρει 

για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων της πρότασης που θα 

αποσταλούν. 
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3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας 

υποβολής των προτάσεων. 

4. Για τους ενδιαφερόµενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούµενο ή 

συνεκτιµώµενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύµατα του 

εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του 

∆ΟΑΤΑΠ.  

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και 

τίτλους σπουδών, όπως και τα απαιτούµενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και 

ισοτιµίας των πτυχίων τους, εφόσον αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, µέχρι 

την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων.  

6. Επισηµαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να 

µαταιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιαδήποτε αξίωση έναντι του 

ΕΚΕΤΑ. 

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

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

8. Ως εµπειρία που λαµβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί 

δυνάµει σύµβασης εργασίας ή δυνάµει σύµβασης έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό 

τοµέα σε καθήκοντα ή έργα, συναφή µε τα αναφερόµενα στην παρούσα 

πρόσκληση, µετά την απόκτηση των τίτλων σπουδών µε τους οποίους µετέχει 

στην παρούσα διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω. 

Ως απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειµένου και της 

χρονικής διάρκειας της εµπειρίας λαµβάνονται υπόψη : Βεβαίωση του 

ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης 

(για τους υποψηφίους που η εµπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό τοµέα) ή 

Βεβαίωση  του οικείου φορέα του ∆ηµοσίου (για τους υποψηφίους που η 

εµπειρία τους αφορά στον δηµόσιο τοµέα) ή/και σύµβαση µε τον φορέα του 

∆ηµοσίου από τα οποία να αποδεικνύονται το χρονικό διάστηµα και το 

αντικείµενο απασχόλησης. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα 

δεν προκύπτει η ζητούµενη εµπειρία, απαιτείται η προσκόµιση σύµβασης ή 

δελτίου παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της 

ζητούµενης εµπειρίας. 

Σε περίπτωση που απαιτείται εµπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή 

προγράµµατα, η εµπειρία αυτή αποδεικνύεται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α) Βεβαίωση του Εργοδότη ή του Επιστηµονικά Υπευθύνου του έργου, στην 

οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που συµµετείχε, το αντικείµενο της 

έρευνας και ο χρόνος συµµετοχής του υποψηφίου ή/και β) Βεβαίωση του 

Γραµµατέα ή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ή του Ερευνητικού φορέα, 

στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος και  η διάρκεια του ερευνητικού έργου ή 

προγράµµατος, ο χρόνος  συµµετοχής του υποψηφίου και η συµβατική σχέση µε 

την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος µε τον Φορέα (σύµβαση εργασίας ορισµένου 

χρόνου ή έργου). 
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9. Επισηµαίνεται ότι η περιγραφόµενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία 

υποβολής προτάσεων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, ενώ η τυχόν επιλογή 

αντισυµβαλλόµενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι 

«πρόσληψης».  

10. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούµενα προσόντα της 

πρόσκλησης δεν βαθµολογείται και απορρίπτεται. 

11. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και εφόσον προκύψει ανάγκη 

αντικατάστασης του/των επιλεχθέντος/ντων, αυτή θα γίνει µε άλλον/ους 

υποψήφιο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και σύµφωνα µε τον συνταγµένο πίνακα κατάταξης. 

12. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόµενη για το έργο 

χρηµατοδότηση, το ΕΚΕΤΑ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει µε δήλωση 

διακοπής και αζηµίως την εκτέλεση της σύµβασης ανάθεσης έργου. 

13. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντά του 

σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης ή της σύµβασής του, το ΕΚΕΤΑ 

δύναται να αξιώσει τη λύση της σύµβασης αζηµίως και να προβεί σε 

αντικατάστασή του µε τον επόµενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς 

περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί σε νέα διαδικασία επιλογής. 

14. Το ΕΚΕΤΑ δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση προς 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. Η σύναψη της σύµβασης βρίσκεται σε συνάρτηση µε τις 

ανάγκες του έργου και την ύπαρξη απαιτούµενης πίστωσης για την κάλυψη της 

δαπάνης για τη σύναψη της εν λόγω σύµβασης. 

15. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσοµάθειας αποδεικνύεται µε βάση το 

άρθρο 28 του Π.∆. 50/2001» (ΦΕΚ 39/05.03.2001/τ. Α’), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει.  

16. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 27 

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

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

δήλωσή τους προς το ΕΚΕΤΑ/ Ινστιτούτο Βιο-Οικονοµίας & Αγρο-Τεχνολογίας 

(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. 

18. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο πρόταση-δήλωση, 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. 
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19. Επισηµαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχουν 

προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 

3528/2007. 

20. 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. 

21. Η παρούσα πρόσκληση θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ 

(www.certh.gr), στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας 

χρηµατοδότησης του έργου. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνικά στο 24210-96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr (κ. Γεωργία 

Παχλιτζανάκη). 

Για το ΕΚΕΤΑ/ ΙΒΟ 

 

 

∆ρ. ∆ιονύσιος Μπόχτης 

∆ιευθυντής Ινστιτούτου 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ∆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 αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

….…/……………… 

2. Το έργο «……………………….» 

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:   /   /2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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