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Κδρυμα «ΟΡΜΤΛΙΑ», 
Διαγνωςτικό Κζντρο Ζργων Σζχνθσ 
Σαχ. Διεφκυνςθ: Κδρυμα Ορμφλια, 
63071, Ορμφλια, Ν.Χαλκιδικισ 
Σθλ.: +30 2371098400                                                           
Fax:   +30 2371098402 
Email: ormylia@artdiagnosis.gr 

 
Ορμφλια, 1/08/2019 
Α.Π. 223 

 
Θζμα: Πλήρωςη «μιασ (1)» θζςησ ζκτακτου προςωπικοφ ςτο πλαίςιο του Ζργου 

με τίτλο «Σεχνολογίεσ Διαδικτφου των Πραγμάτων και Ρομποτικήσ ςτην 
Εκπαίδευςη για την Ανάπτυξη Διαδραςτικϊν Εφαρμογϊν» 

 
ΑΠΟΦΑΗ 

 
ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ) 

 
Ζχοντασ υπόψιν:  
 

1. Σο Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Ζρευνα, Σεχνολογικι Ανάπτυξθ 
και Καινοτομία και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Σο Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 

3. Σο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο 
και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 
περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L156/16.06.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 
297) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ το άρκρο 30 αυτοφ  

4. Σο αρκ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωςθ και 
λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ 
διατάξεισ» 

5. Σο αρκ. 12 τθσ με Α.Π.110427/ΕΤΘΤ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) 
Τπουργικισ Απόφαςθσ τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ υπϋ αρικ. 
81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Τπουργικισ Απόφαςθσ «Εκνικοί 
κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020-
Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων 
πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ-
Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων» 

mailto:ormylia@artdiagnosis.gr


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ελίδα 2 από 12 

 
 

 

 

 

 

6. Σο Ιδρυτικό Καταςτατικό του Φορζα και τον Εςωτερικό Κανονιςμό 
Λειτουργίασ  αυτοφ 

7. Σισ Βϋ/ 9-3-2018 καιΒϋ/ 4-2-2019 αποφάςεισ διοριςμοφ των μελϊν του Δ.. 

και τθν Εϋ /16-4-2019 απόφαςθ διοριςμοφ του Νόμιμου Εκπροςϊπου του 

Ιδρφματοσ ΟΡΜΤΛΙΑ.   
 

8. Σθν Απόφαςθ τθσ ΕΤΔΕ-ΕΣΑΚ για τθν Ζνταξθ Πράξεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων 
ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ «ΕΡΕΤΝΩ – ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» με 
Κωδικό ΟΠ 2076 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα 
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 63Σ94653Π-ΡΛ1). 

9. Σθν από τισ «28/06/2018» Απόφαςθ Ζνταξθσ του Ζργου με τίτλο 
«Σεχνολογίεσ Διαδικτφου των Πραγμάτων και Ρομποτικήσ ςτην 
Εκπαίδευςη για την Ανάπτυξη ΔιαδραςτικϊνΕφαρμογϊν»και κωδικό MIS 
5030613 

10. Σθν από «13/07/2018» απόφαςθ του Δ.. του ΙΔΡΤΜΑΣΟ «ΟΡΜΤΛΙΑ» (ΙΟ-
ΔΚΕΣ), με τθν οποία εγκρίνονται θ εκτζλεςθ του Ζργου με τίτλο «Σεχνολογίεσ 
Διαδικτφου των Πραγμάτων και Ρομποτικήσ ςτην Εκπαίδευςη για την 
Ανάπτυξη Διαδραςτικϊν Εφαρμογϊν» (MIS 5030613) και θ Προκιρυξθ 
κζςεων ζκτακτου προςωπικοφ ςτο πλαίςιο του Ζργου. 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 
τθν πλιρωςθμιασ(1)  θζςεισ ζκτακτου προςωπικοφ ςτο πλαίςιο του Ζργου με 
τίτλο «Σεχνολογίεσ Διαδικτφου των Πραγμάτων και Ρομποτικήσ ςτην 
Εκπαίδευςη για την Ανάπτυξη Διαδραςτικϊν Εφαρμογϊν» (MIS 5030613)ςτο 
ΙΔΡΤΜΑ «ΟΡΜΤΛΙΑ» (ΙΟ_ΔΚΕΣ). 
 
Ακολουκεί θ Προκιρυξθ. 
 

Η Νόμιμη Εκπρόςωποσ του Ιδρφματοσ  
 

 
 
 
 

 Χρυςοςτόμη – Μαρία Τέτςιου 
 

  



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ελίδα 3 από 12 

 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

το πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου«Σεχνολογίεσ Διαδικτφου των 
Πραγμάτων και Ρομποτικισ ςτθν Εκπαίδευςθ για τθν Ανάπτυξθ Διαδραςτικϊν 
Εφαρμογϊν» ςτα πλαίςια τθσ Δράςθσ «ΕΡΕΤΝΩ-ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» του 
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Επιχειρθματικότθτα Ανταγωνιςτικότθτα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και ςτον Σομζα ΣΠΕ: Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ κι 
Επικοινωνιϊν,το ΙΔΡΥΜΑ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ)προτίκεται να απαςχολιςει  
ζκτακτο προςωπικό, με το οποίο κα ςυναφκοφν ςυμβάςεισ εργαςίασ μίςκωςθσ 
ζργου και προςκαλεί φυςικά πρόςωπα να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ για τθν 
ανάλθψθ των ςχετικϊν ζργων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθ 
ςυνζχεια τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
 
ΘΕΕΙ 

το πλαίςιο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ προκθρφςςεται «μια(1)» κζςθ 
ζκτακτου προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί ςτο ΙΔΡΥΜΑ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ) 
μζςω ςφναψθσςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου, ςτθν οποία κα προςδιορίηεται θ 
αποκλειςτικι απαςχόλθςθ ςτθν Πράξθ. 

Αναλυτικι περιγραφι τθσ κζςθσ με τον αντίςτοιχο κωδικό παρατίκεται ςτον 
Πίνακα του Παραρτιματοσ. 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σο αντικείμενο του ζργου του ζκτακτου προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ παρατίκεται ςτον Πίνακα του 
Παραρτιματοσ για κάκε κζςθ. 

Σο αντικείμενο του ζργου αφορά ςτθν: 

 ανάπτυξθ λφςεων λογιςμικοφ με agile πρακτικζσ, από τθ ςχεδίαςθ μζχρι τον 
ζλεγχο καιτθν ολοκλιρωςι τουσ. 

 ςχεδιαςμό των backend API και των datamodels των εφαρμογϊν που 
αντλοφν δεδομζνααπό τισ κεντρικζσ βάςεισ του ιδρφματοσ 

 διερεφνθςθ και ανάλυςθ των απαιτιςεων των χρθςτϊν και των 
προδιαγραφϊν των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν 

 προετοιμαςία και οργάνωςθ των πιλοτικϊν δοκιμϊν του Ζργου 

 υγκζντρωςθ δεδομζνων, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των 
πιλοτικϊν δοκιμϊν κακϊσ και ανάλυςθ τθσ διάδραςθσ μεταξφ ρομπότ και 
ανκρϊπου 

 Αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ ρομποτικι ςε παιδιά και νζουσ 
 

Πλθρζςτερθ περιγραφι του αντικειμζνου κάκε κζςθσ, κακϊσ και τα 
παραδοτζα που ςχετίηονται με αυτι, κα αποτυπωκοφν ςτισ ςυμβάςεισ που κα 
ςυναφκοφν ανάμεςα ςτο ΙΔΡΥΜΑ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ) και ςτο επιλεγζν 
προςωπικό. 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ελίδα 4 από 12 

 
 

 

 

 

 

Η ορκι εκτζλεςθ και ο ζλεγχοσ των παραδοτζων του ζργου κα πιςτοποιείται 
με βεβαίωςθ παραλαβισ και καλισ εκτζλεςθσ του ζργου, θ οποία κα υπογράφεται 
από τον Τπεφκυνο του Ζργου. 

 
ΑΜΟΙΒΕ 

Οι ςυνολικζσ αμοιβζσ του ζκτακτου προςωπικοφ κα διαμορφωκοφν 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι νομοκεςία και κα είναι ανάλογεσ των 
προςόντων των επιλεγζντων υποψθφίων και τθσ διάρκειασ απαςχόλθςισ τουσ και 
μζχρι του φψουσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του ζργου. Ενδεικτικόσ 
μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ για τθν παροφςα κζςθ είναι 68400 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η εκτιμϊμενθ χρονικι διάρκεια των ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν 
ανάμεςα ςτο ΙΔΡΥΜΑ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ) και ςτο επιλεγζν προςωπικό 
παρατίκεται ςτον Πίνακα του Παραρτιματοσ για κάκε μία από τισ κζςεισ τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

Οι ςυμβάςεισ δφνανται να ανανεωκοφν ι να παρατακοφν χωρίσ περιοριςμό 
μετά από απόφαςθ του Δ.. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ) και εφόςον 
υπάρχει θ απαιτοφμενθ πίςτωςθ ςτο ζργο, χωρίσ τθ διενζργεια νζασ Πρόςκλθςθσ, 
μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ του ζργου. 

Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ζναρξθσ των ζργων είναι θ01.09.2019. 
 
ΣΟΠΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Ωσ τόποσ απαςχόλθςθσ του ζκτακτου προςωπικοφ ορίηεται θ ζδρα του 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ),ςτθν Ορμφλια, Χαλκιδικι. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ 

Οι ενδιαφερόμενεσ/οι πρζπει να είναι Έλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ των 
κρατών-μελών τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ ι υπικοοι τρίτων χωρών εφόςον είναι 
μόνιμοι κάτοικοι τθσ χώρασ και γνωρίηουν τθν ελλθνικι γλώςςα1, και να διακζτουν 
τα ακόλουκα προςόντα2: 

 
ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ  ΣΕΚΣΡΑΙΝ ΗΜ_ΜΠ_01 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑΠΡΟΟΝΣΑ 

 
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Η/Τ. 

Διδακτορικό με αντικείμενοπου να περιλαμβάνει και τεχνολογίεσ διάγνωςθσ και 

                                                 
1
 ι άλλθ γλϊςςα που κα προςδιορίηεται ςτθν Πρόςκλθςθ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Επιςτθμονικοφ Τπεφκυνου 

του Τποζργου 

2
εφόςον τα προςόντα είναι διαφορετικά, τα πεδία ςυμπλθρϊνονται διακριτά για κάκε κζςθ 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ελίδα 5 από 12 

 
 

 

 

 

 

επιςκόπθςθσ με διάφορουσ αιςκθτζσ με τθ χριςθ ρομποτικισ. 

10ετισ και πλζον εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ επιςτθμονικϊν οργάνων και διατάξεων. 

Θα πρζπει να ζχει υλοποιιςει ζργα ζρευνασ και ανάπτυξθσ από τθ κζςθ του ςυντονιςτι και 
επιςτθμονικοφ υπευκφνου ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

Απαιτοφνται ςχετικζσ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ 

Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 

 
ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  
 

Ικανότθτα ςυνεργαςίασ με επιςτιμονεσ ερευνθτζσ και τεχνικοφσ διαφόρων ειδικοτιτων. 

Ευρφ πνεφμα, καινοτόμοσ ςκζψθ, ευρθματικότθτα ςε περιβάλλον με πιεςτικά 
χρονοδιαγράμματα 

Ικανότθτα ςφλλθψθσ και υλοποίθςθσ πρωτοποριακϊν ςυςκευϊν και εφαρμογϊν 

 
 
 
 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η επιλογι των υποψθφίων για τθν κζςθ πραγματοποιείται μετά από 
βακμολόγθςθ των υποβλθκειςϊν αιτιςεων ωσ προσ τα ακόλουκα κριτιρια: 

 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγηςησ 
υντελεςτήσ 
βαρφτητασ 

1. Πτυχίο ςχετικό με τισ κζςεισ (βλ. Παράρτθμα 1, πίνακεσ) 25% 

2. 
Μεταπτυχιακόσ είτε Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν 
ςυναφισ με το αντικείμενο του ζργου(βλ. Παράρτθμα 1, 
πίνακεσ) 

30% 

3. 

Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε προγράμματα διεπιφάνειασ 
ρομποτικισ και προςϊπων. 

 

35% 

4. Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ  10% 

 ΤΝΟΛΟ 100% 

 

 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ελίδα 6 από 12 

 
 

 

 

 

 

το φάκελο υποβολισ τθσ πρόταςθσ κάκε ενδιαφερόμενου κα πρζπει να 
εμπεριζχονται τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 
 Αίτθςθ με αναφορά ςτον κωδικό τθσ κζςθσ 
 Αναλυτικό Βιογραφικό θμείωμα 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τισ αιτιςεισ τουσ και όλα τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, δθλαδι το αργότερο μζχρι «την 
29ηΑυγοφςτου και ώρα 23:59». 

Οι αιτιςεισ κα πρζπει να αποςταλοφν με τθν ζνδειξθ: «Αίτηςη ςτο πλαίςιο 
τησ πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ με κωδικό θζςησ …» (όπωσ αυτόσ 
αναφζρεται ςτον Πίνακα του Παραρτιματοσ). Αντικατάςταςθ τθσ πρόταςθσ ι 
διόρκωςθ αυτισ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται 
μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προτάςεων.  

Προτάςεισ, οι οποίεσ κα υποβλθκοφν μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία και 
ϊρα κα απορρίπτονται ωσ εκπρόκεςμεσ και δε κα αξιολογοφνται. Ελλιπείσ αιτιςεισ 
και αιτιςεισ χωρίσ αναφορά ςε κωδικό κζςθσ δε κα λθφκοφν υπ’ όψιν. Προςόντα 
που αναφζρονται είτε ςτθν πρόταςθ, είτε ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, αλλά δεν 
τεκμθριϊνονται με τθν υποβολι των αντιςτοίχων δικαιολογθτικϊν, δε κα λθφκοφν 
υπ’ όψιν και δε κα μοριοδοτθκοφν για τθν τελικι κατάταξθ των υποψθφίων. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
απευκφνονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ «ormylia@artdiagnosis.gr» ι ςτθν 
γραμματεία του Ιδρφματοσ Ορμφλια ςτο +30 23710 98400. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Οι υποψθφιότθτεσ κάκε κζςθσ αξιολογοφνται από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ 
οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπλθρωματικά μζλθ προερχόμενα από το 
προςωπικό του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ). Σο ζνα τακτικό μζλοσ είναι 
υποχρεωτικά ο Τπεφκυνοσ του Ζργου. Η Επιτροπι ορίηεται με Απόφαςθ του Δ.. του 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ). Η Επιτροπι παραμζνει ίδια κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια κάκε ζργου. Επί ποινι απορρίψεωσ τθσ πρόταςθσ, δεν επιτρζπεται τα μζλθ 
τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ να ζχουν ςχζςεισ ςυγγζνειασ ζωσ γϋ βακμοφ εξ αίματοσ 
ι αγχιςτείασ με οποιονδιποτε υποψιφιο. Η ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ προωκείται 
ςτο Δ.. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ). 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
Μετά τθν ζγκριςι τουσ από το Δ.. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ)   τα 
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ  
(www.artdiagnosis.gr). 
 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ελίδα 7 από 12 

 
 

 

 

 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ 
Οι υποψιφιοι που υπζβαλαν αίτθμα για τθν πλιρωςθ κζςθσ τθσ παροφςασ 

Πρόςκλθςθσ ζχουν δικαίωμα : 
A. υποβολισ ζνςταςθσ κατά τθσ κατάταξισ τουσ εντόσ προκεςμίασ 5 

εργάςιμων  θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των 
αποτελεςμάτων με γραπτι αίτθςι τουσ προσ το ΙΔΡΥΜΑ «ΟΡΜΥΛΙΑ» 
(ΙΟ-ΔΚΕΤ),  

B. πρόςβαςθσ ςτα ςτοιχεία του ατομικοφ φακζλου υποψθφιότθτασ και ςτα 
φφλλα αξιολόγθςθσ - βακμολόγθςθσ των λοιπϊν υποψθφίων 
ςυνεργατϊν μετά από γραπτι αίτθςι τουσ που υποβάλλουν προσ το 
ΙΔΡΥΜΑ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ) εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν 
επόμενθ τθσ αναρτιςεωσ των αποτελεςμάτων και υπό τον όρο τθσ 
τιρθςθσ των προβλεπόμενων ςτο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 ζγγραφο 
τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 

Οι αιτιςεισ ζνςταςθσ υποβάλλονται με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
αυτοπροςϊπωσ, με εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, μζςω ταχυδρομείου, μζςω 
ταχυμεταφορζα. τουσ τελευταίουσ δφο τρόπουσ ωσ θμερομθνία υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία ςτθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορζα. 
Αν θ θμζρα εκπνοισ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ είναι μθ εργάςιμθ, θ προκεςμία 
μεταφζρεται ςτθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ δε 
λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάηονται. 
Αρμόδια να εξετάςει τισ ενςτάςεισ είναι θ Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία 
αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπλθρωματικά μζλθ, προερχόμενα από το 
προςωπικό του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ). Δεν επιτρζπεται τα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Ενςτάςεων να ζχουν ςχζςεισ ςυγγζνειασ ζωσ γϋ βακμοφ εξ αίματοσ ι 
αγχιςτείασ με οποιονδιποτε υποψιφιο. 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η ανάκεςθ των ζργων κα γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα πλαίςια 
τθσ Δράςθσ «ΕΡΕΤΝΩ-ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ Επιχειρθματικότθτα Ανταγωνιςτικότθτα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ), και ςτον Σομζα ΣΠΕ: Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ κι Επικοινωνιϊν 
(MIS5030613). 

2. Για τουσ ενδιαφερομζνουσ, των οποίων οι τίτλοι ςπουδϊν τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ (προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν) αποτελοφν απαιτοφμενο ι 
ςυνεκτιμϊμενο τυπικό προςόν και ζχουν χορθγθκεί από ιδρφματα του 
εξωτερικοφ, αυτοί πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ 
του ΔΟΑΣΑΠ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Ζργου ,και εφόςον προκφψει ανάγκθ 
αντικατάςταςθσ προςϊπων που ζχουν επιλεγεί ςφμφωνα με τθν παροφςα 
Πρόςκλθςθ, θ αντικατάςταςθ δφναται να πραγματοποιθκεί με τθν επιλογι -
βάςει βακμολογίασ/μοριοδότθςθσ- άλλου/ων υποψθφίου/ων από το 
ςυντεταγμζνο πίνακα κατάταξθσ. 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ελίδα 8 από 12 

 
 

 

 

 

 

3. Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα Πρόςκλθςθ δφναται ςε κάκε ςτάδιο αυτισ να 
ματαιωκεί, χωρίσ ζκαςτοσ υποψιφιοσ να διατθρεί οιανδιποτε αξίωςθ 
ζναντι του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ). 

4. Η ςυμμετοχι ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι των όρων τθσ παροφςασ Πρόκλθςθσ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

5. Hπαροφςα Πρόςκλθςθ κα δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
«ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΙΟ-ΔΚΕΤ)(www.artdiagnosis.gr). 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ελίδα 9 από 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. Βαςικά ςτοιχεία των θζςεων τησ Πρόςκληςησ 
 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΘΕΗ 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(μινεσ) 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ 

1 
ΣΕΚΣΡΑΙΝ-

ΗΜ_ΜΠ-01 

Ηλεκτρολόγοσ 
Μθχανικόσ και 

Μθχανικόσ Η/Τ ι 
ςυναφζσ 

Επιςτθμονικι ευκφνθ και επίβλεψθ 
του ζργου με ςτόχο τθν περαιτζρω 
ανάπτυξθ τθσ υποδομισ για 
ανάπτυξθ ζργων ρομποτικισ και 
εκπαίδευςθσ. 

24 
Διδακτορικό  

Επικυμθτι και θ μεταδιδακτορικι ζρευνα 

 

 


