Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.02.17 13:46:36
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΩΠΗ469ΗΚΥ-30Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04 Πάτρα
Πληροφ: Π. Βέργη
Τηλ.: 2610 965206
Email: vergi@iceht.forth.gr
Πάτρα, 17/2/21
Αρ. Πρωτ.: 47200

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο
πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ» απευθύνει Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή
μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.
Αντικείμενο
Το αντικείμενο των εργασιών είναι
προγραμμάτων/έργων του Ινστιτούτου».

«Διαχείριση

και

οικονομική

παρακολούθηση

ερευνητικών

Διάρκεια Απασχόλησης: Έως ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Αμοιβή: H αμοιβή των συμβάσεων εργασίας καθορίζεται μικτά μηνιαίως βάσει των διατάξεων του
Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α). Η αμοιβή των συμβάσεων έργου καθορίζεται σε συνάρτηση με τα
προσόντα του επιλεγέντος.
Τόπος Απασχόλησης : Πάτρα Αχαίας , Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής οδός Σταδίου, Πλατάνι.
Απαραίτητα προσόντα
Οι ενδιαφερόμενες/οι για τη θέση πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης ή ΑΕΙ θετικών επιστημών, ή
νομικής ή δίπλωμα μηχανικού της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας
της αλλοδαπής.
• Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών
έργων ή έργων ανάπτυξης καινοτομίας (innovation).
Επιθυμητά προσόντα
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Υποβολή υποψηφιοτήτων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά:
 Αίτηση
 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 Αντίγραφα τίτλων σπουδών

w ww.iceht .f or t h.gr

Οδός Σταδίου, Ρίο
Τ.Θ. 1414, 265 04 Πάτρα
Τηλ. +30 2610965300
Email: admin@iceht.forth.gr
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Αντίγραφο του πιστοποιητικού Αγγλικής γλώσσας
Αποδεικτικά προϋπηρεσίας: βεβαίωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, βεβαίωση εργοδότη, καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα απαιτούμενα προσόντα και τα στοιχεία που θα αναφέρονται
στο βιογραφικό
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 4/3/21, ώρα 15:00. Οι προτάσεις θα πρέπει να
αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e‐mail) στη διεύθυνση admin@iceht.forth.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της θέσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στον κ. Βασίλειο Μπουργανό (director@iceht.forth.gr).
Διαδικασία Επιλογής
Από τους υποψήφιους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις προτάσεις τους συνοδευόμενες με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά επιλέγεται εκείνος/η που κρίνεται πλέον κατάλληλος/η μετά από αξιολόγηση των προσόντων
τους.
Για την επιλογή των υποψηφίων τα απαιτούμενα προσόντα βαθμολογούνται από την επιτροπή κρίσης με τις
αντίστοιχες μονάδες ως ακολούθως:
Α/Α

Κριτήριο αξιολόγησης

1

Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη διαχείριση και οικονομική
παρακολούθηση ερευνητικών έργων

2

Βαθμός πτυχίου

3

Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας

Μονάδες
10 μονάδες για κάθε
ο
επιπλέον έτος μετά το 1
έτος, μέχρι τη συμπλήρωση
50 μονάδων μέγιστο
Βαθμός x 2
Καλή=5, Πολύ
Άριστη=10
80

ΣΥΝΟΛΟ

καλή

=7,

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. Θα εξετασθούν: α) οι
οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες β) το πνεύμα συνεργασιμότητας, ευθυκρισίας,
αυτενέργειας, γ) δυνατότητα προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Τα κριτήρια θα βαθμολογηθούν ως εξής :

Α/Α

Κριτήριο Συνέντευξης

Μονάδες

1

οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες

10

2

πνεύμα συνεργασιμότητας, ευθυκρισίας, αυτενέργειας

5

3

δυνατότητα προσαρμογής στο νέο περιβάλλον

5

ΣΥΝΟΛΟ

20

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής
Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ): http://www.iceht.forth.gr.
Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται με
την υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης .
Αξιολόγηση των προτάσεων
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.
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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 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.
Υποβολή Ενστάσεων
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στη διεύθυνση admin@iceht.forth.gr απευθυνόμενη προς
το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) εντός πέντε
(5) ημερών από την ανάρτηση της απόφασης 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. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στην γραμματεία διοίκησης του
ΙΕΧΜΗ, ώρες γραφείου 8:00‐16:00. 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 θέσης.
Το ΙΕΧΜΗ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν και να
κηρύξει τη θέση άγονη.
Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων
Το ΙΤΕ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και στην ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία.
Το ΙΤΕ προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των σχετικών
δικαιολογητικών, τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει, υποβάλει ή/και καταθέσει. Η επεξεργασία των
δεδομένων αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της συγκεκριμένης/
παρούσας προκήρυξης. Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο,
εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο.
Το ΙΤΕ τηρεί τα ως άνω δεδομένα μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης, με
την επιφύλαξη της τήρησης που επιβάλλεται από τον νόμο ή για σκοπούς άσκησης, θεμελίωσης ή
υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική
νομοθεσία.
Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε δικαίωμα ενημέρωσης,
πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, έχετε
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την
περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΤΕ στο dpo@admin.forth.gr.
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την υποψηφιότητα και τη συγκατάθεσή σας για την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή το ΙΤΕ
καταστρέφει τα κατατεθειμένα έγγραφα ή/και δικαιολογητικά και προβαίνει στη διαγραφή των σχετικών
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

