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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διοικητική υποστήριξη 

ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ», απευθύνει Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης εργασίας ορισμένου 

χρόνου ή σύμβασης ανάθεσης έργου για μία θέση Διοικητικού ΠΕ όπως ειδικότερα περιγράφεται 

κατωτέρω. 

1.  ΘΕΣΗ: ειδικότητα Διοικητικού ΠΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Διοικητική υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  12 (δώδεκα) μήνες  με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς 

διενέργεια νέας πρόσκλησης μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ: (για την περίοδο των 12 μηνών) 18.500€ (συμπεριλαμβανομένων των 

νομίμων κρατήσεων) 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  Ρέθυμνο Κρήτης. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο AEI  Κοινωνικών Σπουδών  
2. Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας 
3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη χρήση του προγράμματος διαχείρισης SAP 
5. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση αναπτυξιακών 

προγραμμάτων.  
6. Πολύ καλή γνώση Λειτουργικών Συστημάτων Windows, Πακέτων Microsoft Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook. 
7. Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα ομαδικής συνεργασίας, ευελιξία, 

προθυμία, συνέπεια. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Α/Α  ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1  Βαθμός τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. (στη 10-βαθμη κλίμακα)  βαθμός x 50  

2  Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας  70 

3  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας   50 

4 Εμπειρία στη χρήση του προγράμματος διαχείρισης SAP 100 

5 
Εμπειρία στη διοικητική παρακολούθηση και διαχείριση αναπτυξιακών 
προγραμμάτων  ( και μέχρι 36 μήνες) 

10 x μήνα  

6 
8. Πολύ καλή γνώση Λειτουργικών Συστημάτων Windows,  
9. Πακέτων Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook. 

50 

7 Συνέντευξη 
 
έως 100 

Οι  υποψήφιοι ή όσοι από αυτούς κριθούν καταλληλότεροι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε 
περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. Τα κριτήρια στα 
οποία θα βαθμολογηθούν στην συνέντευξη είναι τα κάτωθι: 

 

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1  Αντίληψη – Κρίση  25 

2  Ικανότητα συνεργασίας  25 

3  Διοικητικές δεξιότητες 25 

4  Γνώση αντικειμένου φορέα 25 

 ΣΥΝΟΛΟ  100 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται μόνο για τα προσόντα εκείνα τα οποία 
αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και 
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι 
δικαιολογητικά:  

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης (συνημμένος σύνδεσμος «ΑΙΤΗΣΗ») 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. 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. 
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Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν 
τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης . 

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να αποσταλούν το αργότερο  μέχρι την  Παρασκευή, 15 
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14.00  μόνο ηλεκτρονικά στην   διεύθυνση apply@ims.forth.gr  υπόψη 
Γεωργίας Παπαδάκη. 

Στην αίτηση υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 
τα εξής:  

Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.  Θέση Διοικητικού ΠΕ  

και  

τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. 

 Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω 
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.  Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω 
ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς 
αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά στα στοιχεία της πρόσκλησης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. 
Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν 
τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν 
και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων 

 Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προτάσεων. 

 Οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που έχουν 
χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να υποβληθούν μεταφρασμένοι (απλό 
αντίγραφο επικυρωμένης μετάφρασης) και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ (απλό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού 
αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ). 

 Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του 
Π.Δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους 
σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων 
τους, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

 Ως εμπειρία λογίζεται η απασχόληση μετά την απόκτηση των τίτλων σπουδών  δυνάμει 
σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε 
καθήκοντα ή έργα, συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

 Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 
βαθμολογείται και απορρίπτεται. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας   τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών 
Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (http://ims.forth.gr). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής 
ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ και δικαίωμα πρόσβασης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, (α) 
στους φακέλους υποψηφιότητας και στον πίνακα αξιολόγησης/κατάταξης των υποψηφίων και (β) 
στο πρακτικό της αξιολόγησης.  H πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνυποψηφίων 
περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που 
αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης/ των 
συγκεκριμένων προς πλήρωση θέσης/θέσεων. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή/ και στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα, το ΙΤΕ θα ενημερώσει τα υποκείμενα 
των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν 
ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη. 

Οι αιτήσεις ένστασης 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 αιτήσεις δε 
λαμβάνονται υπ’ όψιν 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 Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ 
βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

 Η αμοιβή του αναδόχου ή εργαζομένου  θα καθοριστεί ανάλογα με το είδος της σύμβασης και 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4386/2016, ν.4354/2015 Β΄ Κεφάλαιο). 

 Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης του προσώπου 
που έχει επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση,  δύναται η αντικατάσταση να 
πραγματοποιηθεί με την  επιλογή -βάσει βαθμολογίας- άλλου /άλλων υποψηφίων από το 
συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.  

 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο 
χρηματοδότηση, το ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με ειδική δήλωση διακοπής και 
αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Το ΙΤΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, και δικαιούται να ματαιώσει 
ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε  αποζημίωσης,  
αποκλεισμένης  κάθε  σχετικής  αξίωσης  των  υποψηφίων. 

 Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται πλήρη 
αποδοχή των όρων της παρούσας.  
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Επικοινωνία 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθυνθούν  στην κυρία Γεωργία Παπαδάκη (2831056627) ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@ims.forth.gr 

 

 

Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών 

 

 

Αγγελική-Χαρίκλεια  Χαρλαύτη 
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