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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Έργου στο 
Πλαίσιο του Έργου CosmoPHOS-nano 

 
 
To Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
ενδιαφέρεται να επιλέξει συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης του έργου 
CosmoPHOS-nano καθώς και άλλων ερευνητικών έργων του Ινστιτούτου. 
 
Η συνεργασία θα γίνει με σύναψη Σύμβασης Έργου όπως αναλύεται παρακάτω: 
Θέση: Διαχείριση έργων ΙΘΦΧ  
Αντικείμενο: Διεκπεραίωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διαχείριση ερευνητικών έργων  
Προϋπολογισμός: 9000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
Διάρκεια: 6 μήνες 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
 Πτυχίο ανώτατης σχολής. 
 Άριστη γνώση Ελληνικής, Αγγλικής. 

 Άριστη χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων γραφείου. 
 
Προαπαιτούμενη εμπειρία:  

 Αποδεδειγμένη και μακρά (>2χρόνια) εμπειρία σε διαχείριση έργων (ΕΣΠΑ, ΚΠΣ,  
ευρωπαϊκών). Οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση και υποβολή τεχνικών δελτίων, 
παραδοτέων και απολογισμών.  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα ΟΠΣ, και σε πλατφόρμες 
/συστήματα ανάρτησης προκηρύξεων, δαπανών, συμβάσεων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΣ κλπ).  

 Εμπειρία στη διενέργεια δημοπρατήσεων ή άλλων διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων 
προμήθειας εξοπλισμού, αναλωσίμων και επιλογής εξωτερικών συνεργατών 

 
Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη, η επιστημονική συνάφεια με το αντικείμενο καθώς και η 
ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου 

 
Κατάταξη υποψηφιοτήτων: 

 Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφιοτήτων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων 
μορφωτικού επιπέδου και εργασιακής εμπειρίας που αναφέρονται παραπάνω και θα 
αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα.  
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα καθώς και βεβαιώσεις σπουδών 
και προϋπηρεσίας (απλά φωτοαντίγραφα ή pdf) μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2014, είτε ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση tpci@eie.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Βασ. Κωνσταντίνου 48,  116 35 
Αθήνα, υπόψη Γραμματείας ΙΘΦΧ, Π. Σεριάτου, με την ένδειξη: «Υποψηφιότητα για τη θέση 
Διαχείριση Έργων ΙΘΦΧ» και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. 

Επισημαίνεται ότι για τους άνδρες υποψηφίους είναι απαραίτητη η εκπλήρωση των στρατιωτικών 
τους υποχρεώσεων είτε, εναλλακτικά, η νόμιμη απαλλαγή ή η εξασφάλιση αναβολής. 

 
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 
Μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, το Εθνικό  δρυμα 
Ερευνών θα αναρτήσει τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του ΕΙΕ. 
 
 
Πληροφορίες: κα. Π. Σεριάτου (τηλ. 210 7273794, e-mail: pseria@eie.gr) 
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