
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ   

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών έχοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α/04-08-2017)    

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης της Επιτροπής Ερευνών όπως δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 432/81και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β1/819 διυπουργική απόφαση. 

• Την Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚΒ’ 826), όπως ισχύει σήμερα,  

• Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ 414./τ.Β/20-2-2014) 

• Την από    Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για την έγκριση της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Κ Α Λ Ε Ι  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ  

όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: " “STARDUST Reloaded” (STARDUST-

R) που υλοποιείται στo πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020» με συντονιστή το 

Πανεπιστήμιο του Strathclyde.   

Συγκεκριμένα  ζητείται ένα (1) άτομο για να εργαστεί ως Οικονομικός και Διοικητικός 

Διαχειριστής σε επίπεδο δικαιούχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HORIZON 2020».  

Το έργο με τίτλο: "STARDUST Reloaded” (STARDUST –R) χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  στo πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020». διάρκεια του φυσικού 

αντικειμένου του έργου είναι τρία έτη (1/1/2019-31/12/2021) . 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου με τον  Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 

Σ Υ Ν ΟΠ Τ Ι Κ Α  Σ Τ ΟΙ ΧΕ Ι Α  Π Ρ ΑΞ Η Σ   

Το πρόγραμμα  STARDUST-R χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του  

χρηματοδοτικού προγράμματος-πλαισίου Horizon 2020. Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια 
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(01.01.2019 – 31.12.2021). Θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde ως συντονιστή 

και κοινοπραξία φορέων από διάφορες χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα στους οποίους και την 

Ακαδημία Αθηνών. Το πρόγραμμα StarDust-R εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων `Καινοτόμα 

Δίκτυα  κατάρτισης Marie Curie' (Innovative Training Networks Marie Curie) του  Ευρωπαϊκού 

προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία Horizon 2020. Στο πρόγραμμα 

συμμετέχουν συνολικά 13 εταίροι - πανεπιστημιακά και ερευνητικά τμήματα με επικεφαλής το 

Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Η Ακαδημία Αθηνών συμμετέχει δια του ΚΕΑΕΜ ως δικαιούχος. 

Το κύριο μέρος της συμμετοχής αφορά την πρόσληψη ενός ``Νέου Καταρτιζόμενου Ερευνητή`` 

(Early Stage Researcher) ο οποίος θα καταρτισθεί και θα συμμετάσχει ερευνητικά σε εφαρμογές 

της κλασσικής Κανονικής Θεωρίας Διαταραχών προκειμένου να παράγονται αναλυτικές λύσεις 

για τις τροχιές μικρών φυσικών ή τεχνητών σωμάτων (π.χ. αστεροειδών, δορυφόρων ή 

διαστημικών καταλοίπων) στο εγγύς διαστημικό περιβάλλον της Γης. Οι λύσεις αυτές θα 

ενσωματωθούν στα ευρύτερα ερευνητικά παραδοτέα του προγράμματος, δηλ. σε προγράμματα 

βελτιστοποίησης του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των τροχιών διαστημικών 

αντικειμένων. Επίσης, τόσο ο νέος ερευνητής όσο και έμπειροι ερευνητές του ΚΕΑΕΜ θα 

συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης, κινητικότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων, με 

σκοπό τη συμβολή στον πανευρωπαϊκό στόχο διαμόρφωσης μιας πλατφόρμας ''Εποπτείας της 

Κατάστασης του Διαστηματος`` (space situational awareness).  

   Π Ρ ΟΣ ΟΝ Τ Α -  Κ ΑΘ Η Κ Ο ΝΤ Α  

Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για 

υποβολή προτάσεων σύναψης μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την 

κάλυψη της ακόλουθης θέσης ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
Ένας (1) Οικονομικός και Διοικητικός Διαχειριστής σε επίπεδο 

δικαιούχου για το έργο STARDUST-R του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

ΗΟRΙΖΟΝ 2020. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
• Έλεγχος προόδου των δαπανών, πρόβλεψη οικονομικών αναγκών, 

παρακολούθηση διαθεσίμων και οικονομικός προγραμματισμός.  

 

• Παρακολούθηση δαπανών του έργου σε επίπεδο φορέα και επιμέλεια 

για την τήρηση των οικονομικών κανονισμών του προγράμματος 

Η2020 σχετικά με την επιλεξιμότητα δαπανών στις διάφορες 

κατηγορίες.  

 

• Σύνταξη και υποβολή των Οικονομικών Απολογισμών (Financial 

Statement) του φορέα και κατάλληλη τεκμηρίωση αυτών με στόχο την 

επιλεξιμότητα των πραγματοποιημένων δαπανών σύμφωνα με τους 

οικονομικούς κανονισμούς του προγράμματος. 

 

• Χρήση των online εργαλείων της ΕΕ που αφορούν την 

παρακολούθηση του έργου εκ μέρους του φορέα.  
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• Υποστήριξη στις απαιτούμενες εσωτερικές διαδικασίες του φορέα (σε 

συνεργασία με τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες) για την 

υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου (αιτήματα 

δέσμευσης, εντολές πληρωμών, τήρηση συστήματος χρονοχρέωσης).  

 

• Επικοινωνία και συνεργασία με τον συντονιστή της κοινοπραξίας 

καθώς και με τους αρμόδιους Project Officers, Financial Officers, 

Legal Officers της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (μέσω του συντονιστή) για 

όλα τα παραπάνω θέματα. 

 

• Επικοινωνία και συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο, τα 

αρμόδια στελέχη των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του 

φορέα για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 

 

• Διαχείριση των εισερχόμενων πληρωμών από την ΕΕ. 

 

• Διαχείριση της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Grant Agreement) και 

προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτής 

(Amendments) σε οικονομικό ή τεχνικό επίπεδο. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τρία  (3) έτη (έως τη λήξη του εν λόγω έργου) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν: 

1. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ημεδαπής (ή 

αλλοδαπής με κατάλληλη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) σε 

Οικονομικό κλάδο  ή κλάδο Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ή πτυχίο Θετικών Επιστημών οποιουδήποτε κλάδου.   

2. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων σε 

οικονομικό/διοικητικό επίπεδο του Προγράμματος HORIZON 

2020 και του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7).  

3. Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

4. Άριστα επικοινωνιακά προσόντα και πολύ καλή γνώση των 

οικονομικών και νομικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

που διέπουν την υλοποίηση έργων (κυρίως) του προγράμματος 

HORIZON 2020 ή/και του 7ου Προγράμματος Πλαισίου. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση. 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας (μη επικυρωμένα). 

4. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική 

εμπειρία όπως βεβαιώσεις Οργανισμών ή/και Εταιρειών ή 

Υπεύθυνη Δήλωση που θα συνοδεύει τα στοιχεία που θα 

κατατεθούν. 
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν : 

▪ Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει 

απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την 

προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 

(ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 

▪ Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες) ή να έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν 

εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη 

θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου 

με τον επιλεχθέντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.   

2. Για την καλύτερη αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφερομένων, μέρος της 

αξιολόγησης αποτελεί η προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν 

οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας στην τρίτη θέση, θα κληθούν όλοι οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν 

την ίδια βαθμολογία. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί ενώπιον  σχετικής τριμελούς 

επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής και σε αυτή θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία 

που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, 

την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των ενδιαφερομένων. 

3. Η Επιτροπή Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση 

προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η 

σύναψη ή μη σύμβασης, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.  

4. Ο/η υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό 

επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών 

εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού  στην ιστοσελίδα 

της Ακαδημίας Αθηνών (www.academyofathens.gr)  

5.  Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη 

της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς 

την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των 

προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό 

τους το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των 

αρμόδιων δικαστηρίων. 

6. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
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ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 (ΜΕΓΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ) 

10679, Αθήνα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, δεν υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης. 

Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους που: 

α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία 

περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς 

και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β) Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

περίπτωσης α', έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

γ) Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή. 

δ) Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

ε) Δεν είναι υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26). 

στ) Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος. 

Δ Ι ΑΔ Ι ΚΑ Σ Ι Α  ΕΠ Ι ΛΟ Γ Η Σ  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής του Έργου θα αξιολογήσει τις 

προτάσεις ως προς τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα ανά ειδικότητα βάσει των βιογρα-

φικών υπομνημάτων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. Η οριστική επιλογή θα γίνει 

μετά από συνεντεύξεις μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει 

δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, να προσκομίσουν επίσημους τίτλους ή όποιο άλλο 

έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς τεκμηρίωση των προσόντων των ενδιαφερομένων. 

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση θα αναδείξει τον επικρατέστερο υποψήφιο και θα εισηγηθεί 

στην Επιτροπή Ερευνών την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου με αυτόν. 

Αν η υπογραφή της σύμβασης δεν καταστεί δυνατή, η επιτροπή επιλέγει τον αμέσως επόμενο 
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υποψήφιο στη διαδικασία αξιολόγησης. Αν όμως μετά την υπογραφή της σύμβασης έργου ο 

συνεργάτης, για οποιοδήποτε λόγο, προβαίνει σε διακοπή της σύμβασης, τότε η διαδικασία 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος θα επαναληφθεί. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, ως εξής:

                     

Α/Α 

ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Πτυχίο Σπουδών στα αναφερόμενα γνωστικά πεδία  3 

 

2. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και ανάπτυξης χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ όπως 

περιγράφονται στον πίνακα απαιτούμενων προσόντων 

 1-5 έτη:  5 

6-10 έτη: 7 

>10 έτη: 10 

3. Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας  Καλή: 1 

Πολύ καλή: 3 

Άριστη: 5 

4. Προσωπική συνέντευξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης  Έως 10 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Βιογραφικών έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, να 

προσκομίσουν όποιο έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς τεκμηρίωση των προσόντων των 

ενδιαφερομένων. 

Δ Ι ΚΑ Ι Ο Λ ΟΓ Η Τ Ι ΚΑ  Π ΟΥ  Θ Α ΑΠ ΑΙ Τ Η Θ ΟΥ Ν Γ Ι Α  Τ Η  Σ Υ ΝΑΨ Η  

Σ Υ Μ Β ΑΣ Η Σ  Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ  Ε Ρ Γ ΟΥ  Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ ΟΥ  Δ Ι Κ ΑΙ ΟΥ  

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα επιλεγούν, είναι 

τα εξής: 

▪ Απλή φωτοτυπία των Τίτλων Σπουδών ή αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ σε 

περίπτωση τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος 

▪ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν υπόκεινται σε καμία από τις 

κατηγορίες των παραγράφων α έως στ. της ενότητας «Κριτήρια μη αποδοχής 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

▪ Απλή φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη 

ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών 

ΑΔΑ: Ψ0ΗΥ46Ψ8ΝΣ-4ΨΖ



στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, 

καθώς και η φωτογραφία. 

▪ Βεβαίωση/εις που να αποδεικνύει/ουν την/τις Προϋπηρεσία/ες ή άλλα προσόντα 

του ενδιαφερόμενου. 

▪ Υποβολή απλών αντιγράφων πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων. Πιστοποιητικά ή 

βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται από τον υποψήφιο επικυρωμένα από 

την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.  

▪  Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση - κατά την 

πρόσληψη των απαραίτητων τίτλων επικυρωμένων. 

 

Τ Ρ ΟΠ ΟΣ  Π ΛΗ Ρ Ω Μ Η Σ  

Η πληρωμή του συνεργάτη που θα επιλεγεί, θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση των σχετικών 

παραστατικών πληρωμής, θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και θα πραγματοποιείται 

με βάση τις χρηματοροές του προγράμματος. 

Δ Ι ΑΔ Ι ΚΑ Σ Ι Α  Υ Π ΟΒΟ ΛΗ Σ  Δ Ι ΚΑΙ Ο Λ ΟΓΗ Τ Ι ΚΩ Ν  –  Π Ρ ΟΘ ΕΣ Μ Ι Α 

Υ Π Ο ΒΟ ΛΗ Σ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να καταθέσουν αίτηση (βλ. Υπόδειγμα στο παράρτημα Ι) 

συνοδευόμενη από: 

• Βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών  και γλωσσομάθειας (μη επικυρωμένα) 

• Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν τη 

ζητούμενη εμπειρία 

• Λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία εμπειρίας και καταλληλότητας  

• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον πίνακα απαιτήσεων του φύλλου συμμόρφωσης 

που αντιστοιχεί στην ειδικότητα που αφορά η αίτηση (παράρτημα 2). 

σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: 

Προς την  Ακαδημία Αθηνών – ΕΛΚΕ 

Αφορά την υποβολή πρότασης  για την σύναψη μιας σύμβασης  έργου στο πλαίσιο  

 υλοποίησης του έργου με τίτλο: "STARDUST Reloaded (STARDUST-R)",  που υλοποιείται 

στo πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020» 
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Οι προτάσεις θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της 

Ακαδημίας Αθηνών,  Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, 10679 Αθήνα,  από 7-2-

2019 ημέρα Πέμπτη  έως και  22-2-2019 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 12:00 μεσημβρία. 

Σε περίπτωση αποστολής με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ) θα πρέπει η πρόταση να κατατεθεί στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας, μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα υποβολής. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ Χρήστο 

Ευθυμιόπουλο (τηλ. 210  6597513 email:  cefthim@academyofathens.gr) και στον κ   Γεώργιο 

Μαρίνο, (τηλ. 210.2664780 email:  gmarinos@academyofathens.gr ) 

Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων 

τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τo ίδιo ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί 

να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

ΆΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ - ΨΑΡΟΥΔΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ      
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