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Δθνικό Ίδπςμα Δπεςνών / Ηνζηιηούηο Θευπηηικήρ και Φςζικήρ Σημείαρ 
Ξληποθοπίερ: Γπ. Λ. Ραγμαηάπσηρ 

ΡΖΙ.: 210 7273835 
Δmail: tagmatar@eie.gr 

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 
Αζήλα18/3/2021 

Α.Ξ. 0952 

 
Θέμα: Ξπόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για πλήπυζη μιαρ (1) θέζηρ έκηακηος 
πποζυπικού ζηο πλαίζιο ηος έπγος «Θαινοηόμα Βιομησανικά λικά με Ξποηγμένη 
Ιειηοςπγικόηηηα, Ξαπαηεηαμένο Σπόνο Ευήρ και Αναβαθμιζμένη Δπίδοζη Ένανηι 
Ξεπιβαλλονηικών Πςνθηκών για Κέζα Ξποζηαζίαρ Ξολλών Σπήζευν» με κυδικό ΝΞΠ 
(MIS) 5069154 και ακπυνύμιο PROTECT για ηο Ηνζηιηούηο Θευπηηικήρ και Φςζικήρ 
Σημείαρ ηος Δθνικού Ηδπύμαηορ Δπεςνών 

 
ΑΞΝΦΑΠΖ 

 

ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΔΟΔΛΩΛ  

 
Έρνληαο ππ’ φςηλ:  

1. Ρν Λ.4310/2014 «ΦΔΘ 258/Α/08.12.2014) «Έξεπλα, Ρερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Θαηλνηνκία θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2. Ρνλ Λ. 4485/2017 (ΦΔΘ 114/ Α/04.08.2017) «Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, 
ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Ρν Ξ.Γ. 226/1989 «Νξγαληζκφο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ (Δ.Η.Δ.)» φπσο ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ. 4051/2012, ην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4610/2019 θαη ην άξζξν 59 ηνπ Λ. 4623/2019 
φπσο ηζρχεη 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 4 παξ.1 ηεο ΞΠ 33/2006 πεξί Αλαζηνιήο Γηνξηζκψλ ζην Γεκφζην Ρνκέα, σο 
ηζρχεη  

5. Ρνλ Λ. 3861/2010 «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα», φπσο ηζρχεη 

6. Ρν Ξ.Γ. 81/8.7.2019 (ΦΔΘ119/A’/8.7.2019) «Πχζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε 
πνπξγείσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο – Κεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

πνπξγείσλ» 
7. Ρελ ππ. αξηζκ. 199903/21.11.2018 απφθαζε ηνπ Ξ.Ξ.Δ.Θ. (ΦΔΘ 700/26.11.2018, Ρεχρνο 

.Ν.Γ.Γ.),πεξί δηνξηζκνχ ηνπ Γξ. Βαζίιεηνπ Γξεγνξίνπ ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Δζληθνχ 
Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ(ΔΗΔ) θαη νξηζκνχ απηνχ σο Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ΔΗΔ 

8. Ρελ ππ. αξηζκ. 69731/13.7.2020 απφθαζε ηνπ ΞΑΛΔ (ΦΔΘ 514/13.7.2020), πεξί αλαζπγθξφηεζεο 

ηνπ Γ.Π. ΔΗΔ 
9. Ρνλ Γεληθφ Θαλνληζκφ γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ, Θαλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη Ππκβνπιίνπ, ηεο 27/4/2016 θαη ην Λ. 4624/29.08.2019 «Αξρή Ξξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (Α΄ 137), φπσο ηζρχεη 
10. Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση.: ΓΗΓΑΓ/Φ.69/112/νηθ.8632/02.04.2020 εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

κε ζέκα: «Ξξφζζεηα κέηξα θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα 
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11. Ρν Λ. 4314/2014 (ΦΔΘ 265/Α/23.12.2014) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ 
L156/16.06.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηζρχεη, θαη ηδίσο ην άξζξν 30 απηνχ  

12. Ρν αξζ. 12 ηεο κε Α.Ξ.137675/ΔΘ/1016 (ΦΔΘ 5968/Β/31.12.2018) φπσο αληηθαηέζηεζε ηελ κε 
Α.Ξ.110427/ΔΘ/1020 (ΦΔΘ 3521/Β/01.11.2016) ππνπξγηθή απφθαζε ηξνπνπνίεζεο θαη 

αληηθαηάζηαζεο ηεο ππ΄ αξηζ. 81986/ΔΘ712/31.07.2015 (ΦΔΘ 1822/Β/24.08.2015) ππνπξγηθήο 
απφθαζεο «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020-

Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014-2020 απφ 
Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο-Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο 

πξάμεσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

13. Ρελ κε αξ. πξση. ΔΓΔ ΔΡΑΘ 3602/28.07.2020 Απφθαζε Έληαμεο (ΑΓΑ: 6ΓΜΥ46ΚΡΙΟ-ΜΔΘ) Γέθαηε 
φγδνε (18ε) Ρξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο Ξξάμεσλ Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο 

πξφζθιεζεο «ΔΟΔΛΥ – ΓΖΚΗΝΟΓΥ – ΘΑΗΛΝΡΝΚΥ»» κε Θσδηθφ ΝΞΠ 2076, ζην Δπηρεηξεζηαθφ 
Ξξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία», ΔΠΞΑ 2014 – 2020 ηνπ Έξγνπ 

κε ηίηιν «Θαηλνηφκα Βηνκεραληθά ιηθά κε Ξξνεγκέλε Ιεηηνπξγηθφηεηα, Ξαξαηεηακέλν Σξφλν Εσήο 

θαη Αλαβαζκηζκέλε Δπίδνζε Έλαληη Ξεξηβαιινληηθψλ Ππλζεθψλ γηα Κέζα Ξξνζηαζίαο Ξνιιψλ 
Σξήζεσλ» θαη θσδηθφ MIS 5069154  

14. Ρελ κε ΑΞ 4604/Β1/1055/28.08.2020 απφθαζε κε Θέκα: Έβδνκε (7ε) ηξνπνπνίεζε ηεο Ξξφζθιεζεο 
ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζηελ Δληαία Γξάζε Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ 

Έξεπλαο, Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο & Θαηλνηνκίαο «ΔΟΔΛΥ – ΓΖΚΗΝΟΓΥ – ΘΑΗΛΝΡΝΚΥ» ηνπ Δ.Ξ. 
«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία (ΔΞΑλΔΘ)», ΔΠΞΑ 2014 – 2020 (ΑΓΑ 

ΤΖΑΟ46ΚΡΙΟ-73Θ). 

15. Ρελ κε Α.Ξ.: ΔΓ ΔΞΑΛΔΘ 3446/Β1/699/27.05.2019 παξάηαζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ – Έθηε (6ε) 
ηξνπνπνίεζε ηεο Ξξφζθιεζεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζηελ Δληαία 

Γξάζε Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ Έξεπλαο, Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο & Θαηλνηνκίαο «ΔΟΔΛΥ – 
ΓΖΚΗΝΟΓΥ – ΘΑΗΛΝΡΝΚΥ» ηνπ Δ.Ξ. «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία 

(ΔΞΑλΔΘ)», ΔΠΞΑ 2014 – 2020.  

16. Tελ απφ 06.08.2020 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ (ζπλεδξία 
2020/22/06.08.2020) κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Θαηλνηφκα 

Βηνκεραληθά ιηθά κε Ξξνεγκέλε Ιεηηνπξγηθφηεηα, Ξαξαηεηακέλν Σξφλν Εσήο θαη Αλαβαζκηζκέλε 
Δπίδνζε Έλαληη Ξεξηβαιινληηθψλ Ππλζεθψλ γηα Κέζα Ξξνζηαζίαο Ξνιιψλ Σξήζεσλ» (Θσδηθφο MIS 

5069154) θαη ε δεκνζηνπνίεζε Ξξνζθιήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. 
 

 
ΘΑΙΔΗ ΘΑΘΔ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΝ  

 
λα ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ 
πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Θαινοηόμα Βιομησανικά 
λικά με Ξποηγμένη Ιειηοςπγικόηηηα, Ξαπαηεηαμένο Σπόνο Ευήρ και Αναβαθμιζμένη Δπίδοζη 
Ένανηι Ξεπιβαλλονηικών Πςνθηκών για Κέζα Ξποζηαζίαρ Ξολλών Σπήζευν» θαη θσδηθφ MIS 

5069154 ζην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ / Ηλζηηηνχην Θεσξεηηθήο θαη Φπζηθήο Σεκείαο. 

 
Αθνινπζεί ε Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

  
 

Ν Γηεπζπληήο θαη Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
 

 

   
Γξ. Βαζίιεηνο Γξεγνξίνπ 
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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ  
 

Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Έξγνπ κε ηίηιν «Θαινοηόμα Βιομησανικά λικά με Ξποηγμένη 
Ιειηοςπγικόηηηα, Ξαπαηεηαμένο Σπόνο Ευήρ και Αναβαθμιζμένη Δπίδοζη Ένανηι 
Ξεπιβαλλονηικών Πςνθηκών για Κέζα Ξποζηαζίαρ Ξολλών Σπήζευν» κε κυδικό ΝΞΠ (MIS) 

5069154, ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζηελ Δνιαία Γπάζη Θπαηικών Δνιζσύζευν Έπεςναρ, Ρεσνολογικήρ 
Ανάπηςξηρ & Θαινοηομίαρ «ΔΟΔΛΩ-ΓΖΚΗΝΟΓΩ-ΘΑΗΛΝΡΝΚΩ» (Β’ Θύκλορ) πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία» (ΔΞΑλΔΘ) ηνπ 
ΔΠΞΑ 2014-2020, κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ), ην 

Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ (ΔΗΔ) / Ηλζηηηνχην Θεσξεηηθήο θαη Φπζηθήο Σεκείαο (ΗΘΦΣ) πξνηίζεηαη λα 

απαζρνιήζεη έθηαθην πξνζσπηθφ, ζπγθεθξηκέλα έλα/κία (1) Κεηαδηδάθηνξα κε ηνλ/ηελ νπνίν/α ζα ζπλαθζεί 
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ην πεδίν ελδηαθέξνληνο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η θαη 

πξνζθαιεί θπζηθά πξφζσπα λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ πξνο πιήξσζε ζέζε, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 
ΘΔΠΔΗΠ 

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο πξνθεξχζζεηαη κηα (1) ζέζε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

απαζρνιεζεί ζην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ / Ηλζηηηνχην Θεσξεηηθήο θαη Φπζηθήο Σεκείαο (ΗΘΦΣ) κέζσ 

ζχλαςεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ζέζεο κε ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ 
παξαηίζεηαη ζηνλ Ξίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η «Βαζηθά ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ηεο 

Ξξφζθιεζεο»). 
 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

Ρν αληηθείκελν πνπ ζα αλαιάβεη ν ζπλεξγάηεο πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο 

παξαηίζεηαη ζηνλ Ξίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η. 
 

Ξιεξέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζέζεο ζα απνηππσζεί ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί αλάκεζα 

ζην Δθνικό Ίδπςμα Δπεςνών / Ηνζηιηούηο Θευπηηικήρ και Φςζικήρ Σημείαρ θαη ζην ζπλεξγάηε πνπ 
ζα επηιεγεί. 

 
Ζ νξζή εθηέιεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ παξαρζέληνο έξγνπ ηνπ ζπλεξγάηε ζα πηζηνπνηείηαη κε βεβαίσζε 

παξαιαβήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο 
Ξξάμεο. 

 

ΑΚΝΗΒΔΠ 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ (γηα ΠΔΝΣ) ζα δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 
ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ζα είλαη αλάινγε ησλ πξνζφλησλ ηνπ επηιεγέληνο ππνςεθίνπ θαη ηεο δηάξθεηαο 

απαζρφιεζήο ηνπ θαη κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Ξξάμεο.  
 

ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ  

Ζ εθηηκψκελε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί αλάκεζα ζην Δθνικό 
Ίδπςμα Δπεςνών / Ηνζηιηούηο Θευπηηικήρ και Φςζικήρ Σημείαρ θαη ζην ζπλεξγάηε πνπ ζα επηιεγεί 

παξαηίζεηαη ζηνλ Ξίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η. 

 
Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα αλαλεσζεί ή λα παξαηαζεί ρσξίο πεξηνξηζκφ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ 

Δθνικού Ηδπύμαηορ Δπεςνών θαη εθφζνλ ππάξρεη ε απαηηνχκελε πίζησζε ζηελ Ξξάμε, ρσξίο ηε 
δηελέξγεηα λέαο Ξξφζθιεζεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο Ξξάμεο. 

 

ΡΝΞΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 

Υο ηφπνο απαζρφιεζεο ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ε έδξα ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ, ζηε 
δηεχζπλζε Ιεσθ. Βαζ. Θσλζηαληίλνπ 48, 116 35 Αζήλα. 
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ΞΟΝΠΝΛΡΑ 

Νη ελδηαθεξφκελεο/νη πξέπεη λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ή ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ εθφζνλ είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηεο ρψξαο θαη γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα 

δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ πεξηγξάθνληαη αλά ζέζε ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η «Βαζηθά ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ηεο 
Ξξφζθιεζεο».  

 

Πεκεηψλεηαη φηη ηα πξνζφληα ρσξίδνληαη ζε «Απαηηνχκελα», ηα νπνία ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ νη 

ππνςήθηνη, θαη ζε «Δπηζπκεηά» πνπ ζα ιεθζνχλ επίζεο ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε. 
 

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα θάζε ζέζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ βαζκνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ 

αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ «Θξηηήξηα 
αμηνιφγεζεο/ζπληειεζηέο βαξχηεηαο». 

 
Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ κεηά ηελ ηειηθή θαηάηαμε, ζα επηιεγεί 

εθείλνο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζην θξηηήξην κε ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Πε 
πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, ηφηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα πξνβεί ζε δεκφζηα 

θιήξσζε γηα ηελ ηειηθή επηινγή κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ. 

 
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

Πην θάθειν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

 Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο κε αλαθνξά ζηνλ θσδηθφ ηεο ζέζεο  (Ξαπάπηημα ΗΗΗ) 

 Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ Πεκείσκα. 

 Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηίηινπο ζπνπδψλ απφ ηδξχκαηα 

ηεο αιινδαπήο, νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 

αλαγλψξηζεο. 

 Θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ππνςεθίνπ (π.ρ. βεβαηψζεηο 

πξνυπεξεζίαο, βεβαηψζεηο ζπνπδψλ ζε πεξίπησζε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, δεκνζηεχζεηο θιπ.). 

 

ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ 

Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο θαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εληφο 
δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ επφκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 

δειαδή ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 02.04.2021 θαη ψξα 03:00 κ.κ.  
 

Ζ ππνβνιή αηηήζεσλ κπνξεί λα γίλεη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε pseria@eie.gr ππφςε θαο Ξ. Πεξηάηνπ, κε 
ηελ έλδεημε: “Αίηηζη ζηο πλαίζιο ηηρ ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ με κυδικό θέζηρ 

PROTECT-postdoc1” (φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζηνλ Ξίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η). Αληηθαηάζηαζε ηεο 

αίηεζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

 
Αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα ζα απνξξίπηνληαη 

σο εθπξφζεζκεο θαη δε ζα αμηνινγνχληαη. Διιηπείο αηηήζεηο θαη αηηήζεηο ρσξίο αλαθνξά ζε θσδηθφ ζέζεο δε 

ζα ιεθζνχλ ππ’ φςε. Ξξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη είηε ζηελ αίηεζε, είηε ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, αιιά δελ 
ηεθκεξηψλνληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ αληηζηνίρσλ δηθαηνινγεηηθψλ, δε ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη δε ζα 

κνξηνδνηεζνχλ γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. 
 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο 

Γπ. Λ. Ραγμαηάπση (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ «Θξηηήξηα αμηνιφγεζεο/ζπληειεζηέο βαξχηεηαο» ή/θαη ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε tagmatar@eie.gr). 
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ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Νη ππνςεθηφηεηεο θάζε ζέζεο αμηνινγνχληαη απφ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ απφ 

06.08.2020 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ θαη απνηειείηαη απφ 3 ηαθηηθά θαη 3 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Δπί πνηλή απνξξίςεσο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο, δελ επηηξέπεηαη ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο λα έρνπλ ζρέζεηο ζπγγέλεηαο έσο γ΄ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο κε 
νπνηνλδήπνηε ππνςήθην.  

 

πνβιεζείζα αίηεζε ε νπνία δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο θαη φια ηα απαηηνχκελα γηα ηελ θάζε 
ζέζε ηεο πξφζθιεζεο πξνζφληα δελ βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη. 

 

ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ 

Κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αμηνιφγεζεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα (www.eie.gr) 

 

ΞΝΒΝΙΖ ΔΛΠΡΑΠΔΩΛ 

Νη ππνςήθηνη πνπ ππέβαιαλ αίηεκα γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο έρνπλ δηθαίσκα: 

A. πνβνιήο έλζηαζεο θαηά ηεο θαηάηαμήο ηνπο εληφο πξνζεζκίαο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε γξαπηή αίηεζή ηνπο πξνο ην Δζληθφ Ίδξπκα 
Δξεπλψλ / Ηλζηηηνχην Θεσξεηηθήο θαη Φπζηθήο Σεκείαο 

B. Ξξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία ηνπ αηνκηθνχ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο θαη ζηα θχιια αμηνιφγεζεο - 
βαζκνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ ζπλεξγαηψλ κεηά απφ γξαπηή αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιινπλ 

πξνο ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ / Ηλζηηηνχην Θεσξεηηθήο θαη Φπζηθήο Σεκείαο εληφο 5 εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο αλαξηήζεσο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ππφ ηνλ φξν ηήξεζεο ηεο 
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

Νη αηηήζεηο έλζηαζεο ππνβάιινληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε pseria@eie.gr. Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη δελ εμεηάδνληαη. 

 
Αξκφδηα λα εμεηάζεη ηηο ελζηάζεηο είλαη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ 3 ηαθηηθά θαη 3 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Γελ επηηξέπεηαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ λα έρνπλ ζρέζεηο ζπγγέλεηαο έσο 
γ΄ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο κε νπνηνλδήπνηε ππνςήθην. 

 

ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

1. Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Ξξφζθιεζε ηεο Γξάζεο «ΔΟΔΛΩ-

ΓΖΚΗΝΟΓΩ-ΘΑΗΛΝΡΝΚΩ» (Β’ Θύκλορ) θαη ηελ Απφθαζε Έληαμεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν: 

«Θαινοηόμα Βιομησανικά λικά με Ξποηγμένη Ιειηοςπγικόηηηα, Ξαπαηεηαμένο Σπόνο 
Ευήρ και Αναβαθμιζμένη Δπίδοζη Ένανηι Ξεπιβαλλονηικών Πςνθηκών για Κέζα 
Ξποζηαζίαρ Ξολλών Σπήζευν» κε θσδηθφ (MIS) 5069154. 

2. Γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ησλ νπνίσλ νη ηίηινη ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθψλ 

θαη κεηαπηπρηαθψλ) απνηεινχλ απαηηνχκελν ή ζπλεθηηκψκελν ηππηθφ πξνζφλ θαη έρνπλ ρνξεγεζεί απφ 

ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, απηνί πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο ηνπ 
ΓΝΑΡΑΞ. 

3. Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ θαη εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ 
επηιεγεί ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Ξξφζθιεζε, ε αληηθαηάζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ επηινγή -

βάζεη βαζκνινγίαο/κνξηνδφηεζεο- άιινπ/σλ ππνςεθίνπ/σλ απφ ην ζπληεηαγκέλν πίλαθα θαηάηαμεο. 
4. Νη άξξελεο ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ 

εμαζθαιίζεη επαξθή αλαβνιή ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. 

5. Θαηά ηελ ππνγξαθή ζπκβάζεσλ κε ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία, 
ζα δεηεζνχλ ηπρφλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε λνκνζεζία π.ρ. Αληίγξαθν 

Ξνηληθνχ Κεηξψνπ, Αζθαιηζηηθή / Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα θ.ιπ.  
6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα Ξξφζθιεζε δχλαηαη ζε θάζε ζηάδην απηήο λα καηαησζεί, ρσξίο έθαζηνο 

ππνςήθηνο λα δηαηεξεί νηαλδήπνηε αμίσζε έλαληη ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ. 

http://www.eie.gr/
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7. Ζ ζπκκεηνρή ζπλεπάγεηαη πιήξε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο.  

8. H παξνχζα Ξξφζθιεζε ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ www.eie.gr 
θαη ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ.  

9. Ρν Δ.Η.Δ. ζα ζπιιέμεη θαη ζα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ππνςεθίνπο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαζέηνπλ ή πξνθχπηνπλ 
απφ απηά απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ ππφ πξνθήξπμε ζέζε θαη 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Γεληθφ Θαλνληζκφ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

(2016/679/ΔΔ) θαη ηελ θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. Ρα σο άλσ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα δελ δηαβηβάδνληαη, θνηλνπνηνχληαη, αλαθνηλψλνληαη ζε ηξίηνπο θαη δελ θαζίζηαληαη 

πξνζβάζηκα ζε απηνχο, εθηφο εάλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηνλ λφκν ή είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

εθπιήξσζε δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ππέξηεξνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ 
ηξίηνπ πξνζψπνπ. Υο ηέηνην δηθαίσκα λνείηαη ην δηθαίσκα ηνπ ηξίηνπ λα αζθήζεη, ππφ ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ ζπλππνςεθίνπ, ηα εθ ηνπ λφκνπ δηθαηψκαηά ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζβνιή ησλ ζρεηηθψλ 
απνθάζεσλ, πηλάθσλ θ.α (π.ρ. ππνβνιή έλζηαζεο, άζθεζε αηηήζεσο αθπξψζεσο θ.α.). Πηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε ε δηαβίβαζε, θνηλνπνίεζε, αλαθνίλσζε ή παξνρή πξφζβαζεο πεξηνξίδεηαη ζηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζρεηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. Ξξηλ ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή/θαη ζηνηρείσλ ζπλππνςεθίσλ ζηνλ αηηνχληα ην 
Δ.Η.Δ. ζα ελεκεξψζεη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ κε ηνλ θαηά πεξίπησζε πξφζθνξν ηξφπν. Ρν 

Δ.Η.Δ. δηαηεξεί ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ σο άλσ ζθνπνχ ηεο 

επεμεξγαζίαο (νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο), πξνζαπμεκέλνπ θαηά δχν κήλεο. Γεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζρεηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά δηαηεξνχληαη θαη χζηεξα απφ ην 
δηάζηεκα απηφ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ δηάηαμε λφκνπ ή είλαη απαξαίηεην γηα ηε ζεκειίσζε, 

άζθεζε ή/θαη ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ. Νη ππνςήθηνη έρνπλ ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: δηθαίσκα 
πξφζβαζεο, δηθαίσκα δηφξζσζεο θη επηθαηξνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ππφ ηελ αίξεζε ηεο κε χπαξμεο 

αληίζεηεο δηάηαμεο λφκνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζεζκίεο θαηάζεζεο δεδνκέλσλ, ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ, δηθαίσκα δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ (δηθαίσκα ζηε ιήζε), δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο 
επεμεξγαζίαο, δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ην δηθαίσκα ελαληίσζεο ζηελ 

επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Γεληθφ Θαλνληζκφ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (2016/679/ΔΔ) 
θαη ηελ θαηά πεξίπησζε ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία. Νη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο 

θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα.  

 
 

http://www.eie.gr/
ΑΔΑ: 67ΘΩ469ΗΕΠ-ΚΑΨ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η. Βαζικά ζηοισεία ηυν θέζευν ηηρ Ξπόζκληζηρ. 

 

Α/Α ΘΩΓΗΘΝΠ ΘΔΠΖΠ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ 
ΞΟΝΠΝΛΡΑ 

(υρ κπιηήπια 
αποκλειζμού) 

ΔΞΗΘΚΖΡΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ 
ΔΘΡΗΚΩΚΔΛΖ 

ΔΛΑΟΜΖ 
ΓΗΑΟΘΔΗΑ 

(μήνερ) 
ΔΞΗΞΔΓΝ 
ΠΞΝΓΩΛ 

 
Θέζη Κεηαδιδακηοπικού Πςνεπγάηη  

1 PROTECT-postdoc1 Σεκηθφο 

Ξαξαζθεπή πβξηδηθψλ 
λαλνυιηθψλ (α) γηα 

πξνζηαζία απφ 
αθηηλνβνιία UV θαη (β) 

κε πδξφθνβν ραξαθηήξα 
γηα νκνηνπνιηθή κε 

αληηζηξεπηή πξφζδεζε 
ζε λήκαηα ή/θαη 

πθάζκαηα Kevlar πνπ 
επηδεηθλχνπλ 

αλζεθηηθφηεηα θαη 
απμεκέλε καθξνρξφληα 

δσή. 

 
 
 
 
 
 

Γηδαθηνξηθφ (PhD) 
ζηε Σεκεία 

1) Δκπεηξία ζηε ρεκηθή ηξνπνπνίεζε 
λαλνδνκψλ άλζξαθα ή/θαη 2D 
λαλνυιηθψλ. 
 
2) Δκπεηξία ζην ραξαθηεξηζκφ πβξηδηθψλ 
πιηθψλ βαζηζκέλσλ ζε λαλνδνκέο 
άλζξαθα ή/θαη 2D λαλνυιηθά κε 
θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο UV-Vis, IR, 
Raman, PL. 
 
3) Δκπεηξία ζε ζεξκηθέο ηερληθέο (TGA) 
θαη απεηθνληζηηθέο ηερληθέο (SEM, AFM, 
TEM). 
 
4) Δκπεηξία ζε ειεθηξνρεκηθέο ηερληθέο 
(CV, DPV, LSV). 
 
5) Ξνιχ θαιή γλψζε αγγιηθψλ. 

1/6/2021 

15 κήλεο, κε 
δπλαηφηεηα 

ηξνπνπνίεζεο/
παξάηαζεο 

Γηδαθηνξηθφ 
(PhD) * 

 

 
*Iζρχεη ε παξ. 2 Ινηπνί φξνη 

ΑΔΑ: 67ΘΩ469ΗΕΠ-ΚΑΨ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ. Θπιηήπια αξιολόγηζηρ/ζςνηελεζηέρ βαπύηηηαρ 

 

  

Α/Α 
ΘΩΓΗΘΝΠ 

ΘΔΠΖΠ 

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

(για ηοςρ ςποτηθίοςρ πος καλύπηοςν ηα απαιηούμενα πποζόνηα) 

ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ 
ΒΑΟΡΖΡΑΠ (%) 

ΞΔΘΛΝΠ 
ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ 

Θέζη Κεηαδιδακηοπικού Πςνεπγάηη 

1 
PROTECT-
postdoc1 

 
1) Δκπεηξία ζηε ρεκηθή ηξνπνπνίεζε λαλνδνκψλ άλζξαθα ή/θαη 2D λαλνυιηθψλ. 
 
 
2) Δκπεηξία ζην ραξαθηεξηζκφ πβξηδηθψλ πιηθψλ βαζηζκέλσλ ζε λαλνδνκέο άλζξαθα ή/θαη 2D 
λαλνυιηθά κε θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο UV-Vis, IR, Raman, PL. 
 
 
3) Δκπεηξία ζην ραξαθηεξηζκφ πβξηδηθψλ πιηθψλ βαζηζκέλσλ ζε λαλνδνκέο άλζξαθα ή/θαη 2D 
λαλνυιηθά κε ζεξκηθέο ηερληθέο (TGA) θαη κε απεηθνληζηηθέο ηερληθέο (SEM, AFM, TEM). 
 
 
4) Δκπεηξία ζην ραξαθηεξηζκφ πβξηδηθψλ πιηθψλ βαζηζκέλσλ ζε λαλνδνκέο άλζξαθα ή/θαη 2D 
λαλνυιηθά κε ειεθηξνρεκηθέο ηερληθέο (CV, DPV, LSV). 
 
 
5) Ξνιχ θαιή γλψζε αγγιηθψλ. 

 
50 

 
35 

 

 
 

5 
 

 

5 
 

5 
 
 
 

 
 

 

Λίθνο Ραγκαηάξρεο 
210-7273835 

tagmatar@eie.gr 
 

ΠΛΝΙΝ 100 

mailto:ccefalas@eie.gr
ΑΔΑ: 67ΘΩ469ΗΕΠ-ΚΑΨ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ. πόδειγμα αίηηζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ 
 

ΞΟΝΠ  
ηην Γπαμμαηεία ηος Ηνζηιηούηος Θευπηηικήρ και Φςζικήρ Σημείαρ 

ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ  
Βαζηιέσο Θσλζηαληίλνπ 48, 116 35 Αζήλα  
  

ΘΔΚΑ: Aίηηζη ζηο πλαίζιο ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην πλήπυζη ηηρ 
θέζηρ με κυδικό PROTECT-postdoc1 ηος έπγος με ηίηλο «Θαινοηόμα Βιομησανικά 
λικά με Ξποηγμένη Ιειηοςπγικόηηηα, Ξαπαηεηαμένο Σπόνο Ευήρ και Αναβαθμιζμένη 
Δπίδοζη Ένανηι Ξεπιβαλλονηικών Πςνθηκών για Κέζα Ξποζηαζίαρ Ξολλών Σπήζευν» 
με κυδικό ΝΞΠ (MIS) 5069154 
 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΗΡΝΚΔΛΝ: 

 

Όλνκα:………………………………………………………………………………………...........  

Δπψλπκν:……………………………………………………………………………………..........  

Γηεχζπλζε θαηνηθίαο: …………………………………………………………………………………….......... 

Ρειέθσλα επηθνηλσλίαο:………………………………………………………………………….. 

Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ:……………………………………….............................  

 
Πην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, απνδέρνκαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο θαη ππνβάισ ππνςεθηφηεηα γηα ηε ζέζε κε θσδηθφ PROTECT-postdoc1 γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 
εξεπλεηηθφ έξγν «Θαινοηόμα Βιομησανικά λικά με Ξποηγμένη Ιειηοςπγικόηηηα, Ξαπαηεηαμένο 
Σπόνο Ευήρ και Αναβαθμιζμένη Δπίδοζη Ένανηι Ξεπιβαλλονηικών Πςνθηκών για Κέζα 
Ξποζηαζίαρ Ξολλών Σπήζευν». 
 
Πην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, απνδέρνκαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 
πξφζθιεζεο θαη ππνβάισ ππνςεθηφηεηά γηα ηε ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ έξγν «Θαινοηόμα 
Βιομησανικά λικά με Ξποηγμένη Ιειηοςπγικόηηηα, Ξαπαηεηαμένο Σπόνο Ευήρ και 
Αναβαθμιζμένη Δπίδοζη Ένανηι Ξεπιβαλλονηικών Πςνθηκών για Κέζα Ξποζηαζίαρ Ξολλών 

Σπήζευν» (κυδικόρ θέζηρ : PROTECT-postdoc1) 
 
Γειψλσ φηη ελ πιήξε επηγλψζεη, βαζηδφκελνο ζηελ ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε απφθαζε κνπ, ζπκθσλψ, 

ζπλαηλψ θαη παξέρσ ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηελ επεμεξγαζία φισλ ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ 
-φπσο απηά έρνπλ δεισζεί ζηελ αίηεζε κνπ θαη ζηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά- απφ ην ΔΗΔ ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. Γλσξίδσ δε ην δηθαίσκα πξφζβαζήο 
κνπ ζηα πην πάλσ δεδνκέλα, ην δηθαίσκα ελαληίσζεο ζηελ επεμεξγαζία ηνπο θαζψο θαη αλάθιεζεο ηεο 

ζπγθαηάζεζήο κνπ αλά πάζα ζηηγκή. 
 

Ππλεκκέλα ππνβάιινληαη αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδεη ε 

πξφζθιεζε. 

  
 
 

Ν/ε αηηψλ/αηηνχζα  
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