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Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών 
Πληροφορίες: Γραµµατεία ΙΙΕ 
ΤΗΛ.: 210 7273619 
Εmail: iie@eie.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Αθήνα, 12/03/2019 

Α.Π. 1333 

  
Θέµα: Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου µε 
τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρµας και πολυκριτηριακής εφαρµογής για την πρόβλεψη, 
ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω κλιµατικής αλλαγής σε χώρους µείζονος 
πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος – εφαρµογή για επιλεγµένους 
αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία του καταλόγου Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της 
UNESCO» µε ακρωνύµιο CLIMASCAPE, κωδικό πρότασης Τ1Ε∆Κ-04044 και κωδικό 
πράξης (MIS) 5032809 της ∆ράσης ΕΡΕΥΝΩ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του 
ΕΠΑΝΕΚ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  

 
Έχοντας υπ’ όψιν:  
 
1. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και 

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει 
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. Τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Το αρθ. 12 της µε Α.Π.137675/ΕΥΘΥ/1016 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) όπως αντικατέστησε την 
µε Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) υπουργική απόφαση τροποποίησης και 
αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) 
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», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

6. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής ∆ιορισµών στο ∆ηµόσιο 
Τοµέα  

7. Το Π.∆. 286/1989 σχετικά µε τον Οργανισµό του ΕΙΕ ως ισχύει και τις σχετικές αποφάσεις του 
∆.Σ. µέχρι τη θεσµοθέτηση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας,  

8. Την Απ. 199903/21.11.2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 700/26.11.2018, Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.) α) για 
∆ιορισµό του Βασίλειου Γρηγορίου στη θέση του ∆ιευθυντή του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών 
(ΕΙΕ) και β) ορισµό αυτού ως Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

9. Την µε Α.Π. 682/Β1/98/31.01.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης, µε θέµα: Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 
χρηµατοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία ∆ράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, 
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Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτοµίας «ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, 

10. Την µε αρ. πρωτ. ΕΥ∆Ε ΕΤΑΚ 3036/06-09-2018 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Έρευνας 
και Τεχνολογίας, µε θέµα: Ένατη (9η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων 
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 
µε Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα 
και Καινοτοµία», 

11. Tην από 24.09.2018 απόφαση του ∆.Σ. του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (συνεδρία 
2018/18/24.09.2018), µε την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Ανάπτυξη 
πλατφόρµας και πολυκριτηριακής εφαρµογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και 
διαχείριση κινδύνων λόγω κλιµατικής αλλαγής σε χώρους µείζονος πολιτιστικού και 
τουριστικού ενδιαφέροντος – εφαρµογή για επιλεγµένους αρχαιολογικούς χώρους 
και µνηµεία του καταλόγου Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO», µε ακρωνύµιο 
CLIMASCAPE, κωδικό πρότασης Τ1Ε∆Κ-04044 και κωδικό πράξης (MIS) 5032809 της 
∆ράσης ΕΡΕΥΝΩ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  

12. Tην από 30.11.2018 απόφαση του ∆.Σ. του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (συνεδρία 
2018/23/30.11.2018), µε την οποία εγκρίνεται η δηµοσιοποίηση Προσκλήσεων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την επιλογή έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου 

 
 

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

να υποβάλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Ανάπτυξη 
πλατφόρµας και πολυκριτηριακής εφαρµογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και διαχείριση 
κινδύνων λόγω κλιµατικής αλλαγής σε χώρους µείζονος πολιτιστικού και τουριστικού 
ενδιαφέροντος – εφαρµογή για επιλεγµένους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία του 
καταλόγου Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO», ακρωνύµιο CLIMASCAPE, κωδικό πρότασης 
Τ1Ε∆Κ-04044 και Κωδικό Πράξης (MIS) 5032809, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020, µε 
συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών.  
 

 
Ακολουθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

  
 

Ο ∆ιευθυντής και Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
  

   
∆ρ. Βασίλειος Γρηγορίου 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου µε τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρµας και πολυκριτηριακής 
εφαρµογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω κλιµατικής αλλαγής 
σε χώρους µείζονος πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος – εφαρµογή για 
επιλεγµένους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία του καταλόγου Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 
της UNESCO», ακρωνύµιο CLIMASCAPE, κωδικό πρότασης Τ1Ε∆Κ-04044 και Κωδικό Πράξης (MIS) 
5032809, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και 
Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων µε Κωδικό ΣΑ Ε1451 και Κωδικό Πράξης ΣΑ 2018ΣΕ14510001 και συγχρηµατοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, το Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών (ΕΙΕ)/ Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτους συνεργάτες, και 
συγκεκριµένα δύο (2) επιστηµονικούς συνεργάτες, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής 
απασχόλησης για τη θέση µε κωδικό CLIMASCAPE 1 και σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης για τη θέση µε κωδικό CLIMASCAPE 2, στο πεδίο ενδιαφέροντος του Παραρτήµατος Ι, και 
προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις προς πλήρωση θέσεις σύµφωνα 
µε τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. 
 
ΘΕΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, που θα 
απασχοληθούν στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών/ Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών µέσω σύναψης συµβάσεων 
εργασίας ορισµένου χρόνου. 
 

Αναλυτική περιγραφή της κάθε θέσης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήµατος Ι (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
«Βασικά στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης»).  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείµενο που θα αναλάβει ο κάθε συνεργάτης που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήµατος Ι για κάθε θέση. 
 
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειµένου κάθε θέσης θα αποτυπωθεί στις συµβάσεις που θα συναφθούν 
µεταξύ του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών/ Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών και του προσωπικού που θα 
επιλεγεί. 
 
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραχθέντος έργου κάθε συνεργάτη θα πιστοποιείται µε βεβαίωση 
παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιστ. Υπεύθυνη του 
έργου. 
 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

Οι συνολικές αµοιβές του έκτακτου προσωπικού θα διαµορφωθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
σχετική νοµοθεσία και θα είναι ανάλογες των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας 
απασχόλησής τους και µέχρι του ύψους του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

Η εκτιµώµενη χρονική διάρκεια και χρόνος της έναρξης των συµβάσεων που θα συναφθούν µεταξύ του 

Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών/Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών και του επιλεγέντος προσωπικού 
παρατίθενται στον Πίνακα του Παραρτήµατος Ι για κάθε µία από τις θέσεις της παρούσας πρόσκλησης. 
 

ΑΔΑ: ΩΦΩΣ469ΗΕΠ-2ΑΣ



 

4 

Οι συµβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισµό µετά από απόφαση του ∆.Σ. 
του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούµενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη 
διενέργεια νέας Πρόσκλησης, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του έργου. 
 
 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, στη 
διεύθυνση Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι ενδιαφερόµενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι µόνιµοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική 
γλώσσα και να διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται ανά θέση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Βασικά 
στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης».  
 
Σηµειώνεται ότι τα προσόντα χωρίζονται σε «Απαιτούµενα», τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 
οι υποψήφιοι, και σε «Επιθυµητά» που θα ληφθούν επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγµατοποιείται µετά από βαθµολόγηση των υποβληθεισών 
αιτήσεων υποψηφιότητας ως προς τα κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
«Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας». 
 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων µετά την τελική κατάταξη, θα 
επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθµολογία στο κριτήριο µε τη µεγαλύτερη 
βαρύτητα. Σε περίπτωση που η ισοβαθµία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα 
προβεί σε δηµόσια κλήρωση για την τελική επιλογή µεταξύ των ισοβαθµούντων. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στο φάκελο υποβολής της αίτησης κάθε ενδιαφερόµενου θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

• Αίτηση υποψηφιότητας µε αναφορά στον κωδικό της θέσης  

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα 

• Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύµατα 
της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν αντίστοιχο πιστοποιητικό 
αναγνώρισης 

• Κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται µε τη σταδιοδροµία του υποψηφίου (π.χ. βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις σπουδών σε περίπτωση µεταπτυχιακών φοιτητών, δηµοσιεύσεις κλπ.) 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

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 27/03/2019 και ώρα 15:00. 
 
Η υποβολή αιτήσεων µπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση iie@eie.gr, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου, είτε ταχυδροµικά στην διεύθυνση Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 
48, 116 35 Αθήνα, υπόψη Γραµµατείας ΙΙΕ µε την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε κωδικό θέσης [κωδικός]» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα 
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του Παραρτήµατος Ι). Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 
 
Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα θα 
απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και δε θα αξιολογούνται. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της 
αίτησης, θα ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αποστολής. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε 
κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπόψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση, είτε στο βιογραφικό 
σηµείωµα, αλλά δεν τεκµηριώνονται µε την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν 
υπόψη και δε θα µοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην/ον αντίστοιχη/ο 
υπεύθυνη/ο επικοινωνίας που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Κριτήρια αξιολόγησης/ 
συντελεστές βαρύτητας» ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση iie@eie.gr. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει οριστεί µε την 
από 30/11/2018 απόφαση του ∆.Σ. του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Συνεδρία 2018/23/30.11.2018) 
και αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη. Επί ποινή απορρίψεως της αίτησης 
υποψηφιότητας, δεν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως 
γ΄ βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας µε οποιονδήποτε υποψήφιο.  
 
Υποβληθείσα αίτηση η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής και όλα τα απαιτούµενα για την 
κάθε θέση της πρόσκλησης προσόντα δεν βαθµολογείται και απορρίπτεται. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκρισή τους από το ∆.Σ. του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα (www.eie.gr). 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηµα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν δικαίωµα: 

A. Yποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσµίας 5 εργάσιµων ηµερών από την 
εποµένη της ανάρτησης των αποτελεσµάτων µε γραπτή αίτησή τους προς το Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. 

B. Πρόσβασης στα στοιχεία του ατοµικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - 
βαθµολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών µετά από έγγραφη αίτησή τους που 
υποβάλλουν προς το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών εντός 5 
εργάσιµων 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 αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: είτε αυτοπροσώπως, είτε από 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, είτε µέσω ταχυδροµείου, είτε µέσω ταχυµεταφορέα. Στους τελευταίους δύο 
τρόπους ως ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ηµεροµηνία στη σφραγίδα του 
ταχυδροµείου/ταχυµεταφορέα. Εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν 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. ∆εν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας 
έως γ΄ βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας µε οποιονδήποτε υποψήφιο. 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Η σύναψη συµβάσεων θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σχετική Πρόσκληση της 
∆ράσης «Ερευνώ-∆ηµιουργώ-Καινοτοµώ» και τη σχετική Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών 
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης, που περιλαµβάνει και την έγκριση του έργου 
µε τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρµας και πολυκριτηριακής εφαρµογής για την πρόβλεψη, 
ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω κλιµατικής αλλαγής σε χώρους µείζονος 
πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος – εφαρµογή για επιλεγµένους 
αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία του καταλόγου Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της 
UNESCO» CLIMASCAPE, κωδικό πρότασης Τ1Ε∆Κ-04044 και Κωδικό Πράξης (MIS) 5032809 

2. Για τους ενδιαφεροµένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
(προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούµενο ή συνεκτιµώµενο τυπικό προσόν και 
έχουν χορηγηθεί από ιδρύµατα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ.  

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 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. 

4. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
εξασφαλίσει επαρκή αναβολή ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. 

5. Κατά την υπογραφή συµβάσεων µε τους συνεργάτες που θα επιλεγούν από την παρούσα 
διαδικασία, θα ζητηθούν τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη νοµοθεσία π.χ. 
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Ασφαλιστική / Φορολογική Ενηµερότητα κ.λπ.  

6. Επισηµαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να µαταιωθεί, χωρίς 
έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. 

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

8. H παρούσα Πρόσκληση θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών 
www.eie.gr και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Βασικά στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
(ως κριτήρια 
αποκλεισµού) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
(µήνες) 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Θέσεις Επιστηµονικών Συνεργατών  

1 Climascape_1 

Μεταπτυχιακός 
Τίτλος Σπουδών 
στην Πολιτιστική 
∆ιαχείριση µε 
ειδικότητα στη 
διαχείριση 
µνηµείων 
πολιτισµού 

Μελέτη των αποτελεσµάτων της 
πολυκριτηριακής πλατφόρµας και 
συνδροµή α/στην αποτύπωση 
των αποτελεσµάτων της στους 
υπό µελέτη αρχαιολογικούς 
χώρους και β/στην κατάρτιση 
πρότασης διαχειριστικού σχεδίου 
για τους υπό µελέτη 
αρχαιολογικούς χώρους 

1. Μεταπτυχιακός Τίτλος 
Σπουδών στην Πολιτιστική 
∆ιαχείριση 

2. Άριστη γνώση αγγλικών 
3. Επαγγελµατική εµπειρία 

συµµετοχής (τουλάχιστον 
ενός έτους) στην υλοποίηση 
έργων πολιτισµού µε 
πολυµελή συνεργατικά 
σχήµατα και 
πολυεπιστηµονικές οµάδες 
(consortia). 

4. Επαγγελµατική εµπειρία 
(τουλάχιστον ενός έτους)  
στην υποστήριξη 
διαχειριστικών οικονοµικών 
σχεδίων. 

1. Αποδεδειγµένη 
εµπειρία στην 
αναζήτηση, 
οργάνωση και 
διαχείριση 
βιβλιογραφικών και 
αρχειακών 
δεδοµένων µε 
αντικείµενο την 
Ιστορία και τον 
Πολιτισµό. 

2. Επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακ
οινώσεις στις 
ιστορικές 
επιστήµες και τον 
πολιτισµό 

1.4.2019 

16,7 µήνες 
µερικής 

απασχόλησης 
(ΙΠΑ 11.7 

ανθρωποµήνες) 
µε δυνατότητα 
τροποποίησης/πα

ράτασης 

Μεταπτυχιακός 
Τίτλος Σπουδών 

2. Climascape_2 
∆ιδάκτωρ 
Κλασικής 

Αρχαιολογίας 

Συµβολή στη συγκρότηση της 
πολυκριτηριακής πλατφόρµας και 
στην αποτύπωση των 
αποτελεσµάτων της στους υπό 
µελέτη αρχαιολογικούς χώρους 
και συνδροµή στην κατάρτιση 
πρότασης διαχειριστικού σχεδίου 
για τους υπό µελέτη 
αρχαιολογικούς χώρους 

1. ∆ιδακτορικό δίπλωµα στην 
Κλασική Αρχαιολογία 

2. Άριστη γνώση αγγλικών και 
γαλλικών  

3. Επαγγελµατική εµπειρία 
(τουλάχιστον δύο ετών) 
συµµετοχής σε ερευνητικά 
έργα µε αντικείµενο τον 
πολιτισµό µε έµφαση στα 
εθνικά µνηµεία 

4.  Επαγγελµατική 
(τουλάχιστον δύο ετών) 
εµπειρία στην τεκµηρίωση, 
επεξεργασία, έλεγχο και 
εκδοτική επιµέλεια 
αρχαιογνωστικών πηγών 

1. Γνώση ξένων 
γλωσσών (εκτός 
από αγγλικά και 
γαλλικά)  

2. Επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις ή 
ανακοινώσεις στις 
ιστορικές 
επιστήµες και τον 
πολιτισµό 

 
 

1.4.2019 

6,5 µήνες 
απασχόλησης 
(ΙΠΑ 6.5 

ανθρωποµήνες) 
µε δυνατότητα 
τροποποίησης/πα

ρατασης 

∆ιδάκτορας 

ΑΔΑ: ΩΦΩΣ469ΗΕΠ-2ΑΣ



 

8 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(για τους υποψηφίους που καλύπτουν τα 

απαιτούµενα προσόντα) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Θέσεις Επιστηµονικών Συνεργατών    

1 Climascape_1 

1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Πολιτιστική 
∆ιαχείριση 

Κριτήριo 
αποκλεισµού 

Λίνα Μενδώνη,  
Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ 

2. Άριστη γνώση αγγλικών Κριτήριo 
αποκλεισµού 

3.  Επαγγελµατική εµπειρία συµµετοχής (πλέον του 
ενός έτους) στην υλοποίηση έργων Πολιτισµού µε 
πολυµελή συνεργατικά σχήµατα και 
πολυεπιστηµονικές οµάδες (consortia). 

30 

4.   Επαγγελµατική εµπειρία (πλέον του ενός έτους) 
στην υποστήριξη διαχειριστικών οικονοµικών σχεδίων 

30 

5. Αποδεδειγµένη εµπειρία στην αναζήτηση, 
οργάνωση και διαχείριση βιβλιογραφικών και 
αρχειακών δεδοµένων µε αντικείµενο την Ιστορία και 
τον Πολιτισµό. 

25 

6. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις στις 
ιστορικές επιστήµες και τον πολιτισµό 

15 

2 Climascape_2 

1. ∆ιδακτορικό δίπλωµα στην Κλασική Αρχαιολογία 
 

Κριτήριo 
αποκλεισµού 

Λίνα Μενδώνη,  
Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ 

2. Άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών Κριτήριo 
αποκλεισµού 

3. Επαγγελµατική εµπειρία συµµετοχής (πλέον των 
δύο ετών) σε ερευνητικά έργα µε αντικείµενο τον 
πολιτισµό µε έµφαση στα εθνικά µνηµεία. 

30 

4. Επαγγελµατική εµπειρία (πλέον των δύο ετών) 
στην τεκµηρίωση, επεξεργασία, έλεγχο και εκδοτική 
επιµέλεια αρχαιογνωστικών πηγών. 

30 

5. Γνώση ξένων γλωσσών (εκτός από αγγλικά και 
γαλλικά).  

25 

6. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις ή ανακοινώσεις στις 
ιστορικές επιστήµες και τον πολιτισµό. 

15 
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