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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 

Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8 
105 61 Αθήνα 
Πληροφ: Χριστίνα Κάρλου 
Τηλ: 2103607690 fax: 2103636109 
Email: praxi@praxinetwork.gr 

Αρ. πρωτ. 65891    

Αθήνα, 19/11/2021 

Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων: 

«Hellenic Biocluster: A life sciences innovation leader towards a strong sustainable economy and a better society 
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΣΣΚ-1η Πρόσκληση: Φορέας 

Αρωγός - ΓΓ1CL-0058928, «Hellenic Digital Health Cluster - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΣΣΚ-1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός - ΓΓ1CL-0054342»,«EuroCC: National 
Competence Centres in the framework of EuroHPC - H2020-JTI-EuroHPC-2019-2-951732», «3DGLUCOMOFSENS: 
Τρισδιάστατα εκτυπωμένοι φορετοί αισθητήρες βασισμένοι σε Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές για τον ηλεκτροχημικό 
προσδιορισμό γλυκόζης σε ιδρώτα - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία - πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-00028», «BIOCONTROL: Βιώσιμες 

λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών 

στην Αλατότητα» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκληση 
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-01859, «FOODSENS: Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείας 
σε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-01934, 
«MIRAGE: Ολοκληρωμένη υπηρεσία αυτοματοποιημένης ανίχνευσης, ειδοποίησης και αντιμετώπισης επιθέσεων στο 
διαδικτυακό σύστημα δρομολόγησης σε πραγματικό χρόνο» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-03033, ή άλλων 
έργων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ 

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω: 

1. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ 

3. Το Π.Δ. 432/1987 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» 

 

mailto:praxi@praxinetwork.gr
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4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β' 1584/31.07.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 

Β' 2193/31.12.2010) 

5. Τον 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 

6. Το άρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

7. Τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα 

8. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ με αρ. Πρακτ. 334/21-5/25.06.2016 για τις 

αρμοδιότητες, τις εξουσιοδοτήσεις και τον ορισμό του Διευθυντή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ 

9. Την υπ. αριθ. 4883/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον «α) 

Διορισμό Ν. Ταβερναράκη στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) Ορισμό αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν 

λόγω φορέα, γ) Ανασυγκρότηση του ΔΣ του εν λόγω φορέα» (ΦΕΚ 33/ΥΟΔΔ/25.01.2021) 

10. Την υπ'αριθ. 116198/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον ορισμό 

εκπροσώπων α) των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) και β) του Ειδικού 

Επιστημονικού - Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και τροποποίηση της 

συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). (ΦΕΚ 

931/ΥΟΔΔ/29-10-2021) 

11. Τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 

12. Την υπ’ αριθ. πρακτικού Αρ. Πρακτικού 467/37-6/15.11.2021 απόφαση του ΔΣ του ΙΤΕ με την οποία 

αποφασίζεται η πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού και εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής του 

Δικτύου ΠΡΑΞΗ για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 

Αποφασίζει 

τη δημοσίευση  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων: 
 
«Hellenic Biocluster: A life sciences innovation leader towards a strong sustainable economy and a better society 
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΣΣΚ-1η Πρόσκληση: Φορέας 
Αρωγός - ΓΓ1CL-0058928, «Hellenic Digital Health Cluster - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΣΣΚ-1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός - ΓΓ1CL-0054342»,«EuroCC: National 

Competence Centres in the framework of EuroHPC - H2020-JTI-EuroHPC-2019-2-951732», «3DGLUCOMOFSENS: 
Τρισδιάστατα εκτυπωμένοι φορετοί αισθητήρες βασισμένοι σε Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές για τον ηλεκτροχημικό 
προσδιορισμό γλυκόζης σε ιδρώτα - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία - πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-00028», «BIOCONTROL: Βιώσιμες 
λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών 
στην Αλατότητα» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκληση 

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-01859, «FOODSENS: Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείας 

σε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-01934, 
«MIRAGE: Ολοκληρωμένη υπηρεσία αυτοματοποιημένης ανίχνευσης, ειδοποίησης και αντιμετώπισης επιθέσεων στο 
διαδικτυακό σύστημα δρομολόγησης σε πραγματικό χρόνο» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-03033, ή άλλων 
έργων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. 
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Ακολουθεί η πρόσκληση. 

Ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ 

 
 

Παναγιώτης Καρνιούρας 
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                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑRKETING 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επικοινωνίας και Marketing με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων: 
 
«Hellenic Biocluster: A life sciences innovation leader towards a strong sustainable economy and a better society 

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΣΣΚ-1η Πρόσκληση: Φορέας 
Αρωγός - ΓΓ1CL-0058928, «Hellenic Digital Health Cluster - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΣΣΚ-1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός - ΓΓ1CL-0054342»,«EuroCC: National 
Competence Centres in the framework of EuroHPC - H2020-JTI-EuroHPC-2019-2-951732», «3DGLUCOMOFSENS: 
Τρισδιάστατα εκτυπωμένοι φορετοί αισθητήρες βασισμένοι σε Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές για τον ηλεκτροχημικό 

προσδιορισμό γλυκόζης σε ιδρώτα - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία - πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-00028», «BIOCONTROL: Βιώσιμες 
λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών 
στην Αλατότητα» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκληση 
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-01859, «FOODSENS: Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείας 
σε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-01934, 
«MIRAGE: Ολοκληρωμένη υπηρεσία αυτοματοποιημένης ανίχνευσης, ειδοποίησης και αντιμετώπισης επιθέσεων στο 

διαδικτυακό σύστημα δρομολόγησης σε πραγματικό χρόνο» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-03033, ή άλλων 
έργων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. 

 
Έδρα: 

1 θέση με έδρα την Αθήνα με κωδικό θέσης ΜARK_ATH_ NOV_21 

Αντικείμενο Εργασιών 

 Ανάπτυξη και ορθή εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας (λογοτύπου και διακριτικών χαρακτηριστικών) του 

Δικτύου ΠΡΑΞΗ και των έργων που αναλαμβάνει 

 Παραγωγή εταιρικού προωθητικού υλικού (έντυπα, αφίσες, banners, newsletters) 

 Ποιοτικός έλεγχος και εμπλουτισμός του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Δικτύου ΠΡΑΞΗ 

 Παρακολούθηση επισκεψιμότητας μέσω των σχετικών δικτυακών εργαλείων (google analytics) καθώς και 

αναρτήσεις σε ιστοσελίδες τρίτων και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Διοργάνωση και προβολή εταιρικών εκδηλώσεων  

 Συνεργασία με προμηθευτές, χώρους φιλοξενίας εκδηλώσεων και διαφημιστικές εταιρίες για παραγωγή 

προωθητικού υλικού 

 Ανάπτυξη και συνεχής ενημέρωση μέσω εμφανίσεων στα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), δημιουργία 

εταιρικών παρουσιάσεων και σύνταξη δελτίων τύπου 

Διάρκεια Σύμβασης: 6-12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς τη διενέργεια νέας 
πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ. 

Αμοιβή: H αμοιβή μικτά μηνιαίως θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α). 

ΑΔΑ: ΡΒ3Μ469ΗΚΥ-ΩΑΣ
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Απαιτούμενα Προσόντα 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 

 Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της 

ημεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές 

επιστήμες (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati) 

 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1) 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέσεις Επικοινωνίας ή/και Μάρκετινγκ 

 Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)  

 Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος  

 Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων 

 Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας 

 Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 

Επιθυμητά προσόντα 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε τομείς Eπικοινωνίας ή Marketing ή άλλες κοινωνικές επιστήμες 

 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε οργανωμένο περιβάλλον marketing ή/και διαφημιστική εταιρεία agency ή/και 

στη διαχείριση social media accounts ή/και δημόσιες σχέσεις  

 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διοργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια κλπ.) 

 Σεμινάρια ή πιστοποιητικά εξειδίκευσης σε τομείς Digital Μarketing 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2) 

Συνέντευξη 

Οι υποψήφιοι ή όσοι από αυτούς κριθούν καταλληλότεροι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που 
κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. Κατά τη συνέντευξη θα αξιολογηθεί η ικανότητα 

επικοινωνίας και το πνεύμα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας, η ικανότητα αντίληψης και ανάληψης πρωτοβουλιών. 

Βαθμολογία προσόντων –κριτηρίων  

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως: 

Συνολική Βαθμολογία (ΣΒ) = 0,60 * Τεχνική Βαθμολογία (ΤΒ) + 0,40 * Βαθμολογία Προφορικής Συνέντευξης (ΠΣ) 

Τεχνική Βαθμολόγηση 

i. Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της 

ημεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές 

επιστήμες (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati) 5-6,4 (καλώς): 5 βαθμοί, 6,5-8,4 (λίαν καλώς): 10 

βαθμοί, 8,5-10 (άριστα): 15 βαθμοί 

ii. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε τομείς Eπικοινωνίας ή Marketing ή άλλες κοινωνικές επιστήμες: 10 βαθμοί 

iii. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πέραν των προαπαιτούμενων 3 ετών σε θέσεις Επικοινωνίας ή/και 

Μάρκετινγκ: 4 βαθμοί για κάθε 6 μήνες, έως μέγιστο 40 βαθμοί 

iv. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε οργανωμένο περιβάλλον marketing ή/και διαφημιστική εταιρεία agency ή/και 
στη διαχείριση social media accounts ή/και δημόσιες σχέσεις :10 βαθμοί 

v. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διοργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια κλπ.): 10 

βαθμοί 

vi. Σεμινάρια ή πιστοποιητικά εξειδίκευσης σε τομείς Digital Μarketing: 10 βαθμοί 

ΑΔΑ: ΡΒ3Μ469ΗΚΥ-ΩΑΣ
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vii. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2): 5 βαθμοί 

Σύνολο βαθμών: 100 

Βαθμολόγηση προσωπικής συνέντευξης 

Τα κριτήρια θα βαθμολογηθούν ως ακολούθως: 

i.  η ικανότητα επικοινωνίας: 40 βαθμοί 

ii.  το πνεύμα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας: 30 βαθμοί  

iii.  η ικανότητα αντίληψης και ανάληψης πρωτοβουλιών: 30 βαθμοί  

Σύνολο βαθμών: 100 

 
Υποβολή Προτάσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00.    
 

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης ή σεμιναρίων ή πιστοποιητικών εξειδίκευσης και 
διπλωμάτων ξένων γλωσσών 

3. Συνοδευτική επιστολή (cover letter) στην οποία εν συντομία θα παρουσιάζεται μεταξύ άλλων:  

Α. η προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει ο/η υποψήφιος/α στον οργανισμό και  

Β. η ανάλυση της σχετικής με τη θέση εμπειρίας (όπου εφαρμόζεται) 

Σε περίπτωση που πληρείται: 

- η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Επικοινωνίας και Marketing 

- η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε οργανωμένο περιβάλλον marketing ή/και διαφημιστική εταιρεία agency ή/και 

στη διαχείριση social media accounts ή/και δημόσιες σχέσεις 

- η προϋπηρεσία στη διοργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια κλπ.) 

να δοθεί αναλυτική περιγραφή αυτών στο cover letter. 

4. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την 
εμπειρία/τεχνογνωσία/εξοικείωση ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την 
πιστοποίηση εμπειρίας/τεχνογνωσίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα. 

5. Δείγμα επαγγελματικής δουλείας σε τομείς επικοινωνίας και μάρκετινγκ (portfolio) 

6. Οι ενδιαφερόμενοι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

7. Συμπληρωμένη αίτηση-δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. Υπόδειγμα σελ.8) 

8. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την 
υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr·, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την 

οποία ενδιαφέρονται. 

mailto:praxi@praxinetwork.gr
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Αξιολόγηση Προτάσεων – Ενστάσεις –Λοιποί όροι 

 

Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται 
πιο κατάλληλη.  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. 
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο 
παραλαβής.  

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 
115/9.6.2006/τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προτάσεων.  

Ως εμπειρία λογίζεται η απασχόληση μετά την απόκτηση των τίτλων σπουδών δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει 
σύμβασης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα 
πρόσκληση.  

Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και 
απορρίπτεται.  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ.  

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ. Οι υποψήφιοι 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους 
αίτησης υπό τις προϋποθέσεις του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Το ΙΤΕ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές 
ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ).Το ΙΤΕ προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει, υποβάλει ή/και καταθέσει. 
Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών  πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της 
συγκεκριμένης/ παρούσας προκήρυξης. Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε 
τρίτο, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο. Το ΙΤΕ τηρεί τα ως άνω δεδομένα μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών 
αποτελεσμάτων της προκήρυξης, με την επιφύλαξη της τήρησης που επιβάλλεται από τον νόμο ή για σκοπούς 
άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην κατά περίπτωση 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία.  

Οι υποψήφιοι με βάση τον Γενικό  Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, 
διόρθωσης, επικαιροποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, έχουν  δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωση των 
υποψηφίων και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους μπορούν να επικοινωνούν  με τον Υπεύθυνο Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων του ΙΤΕ στο dpo@admin.forth.gr.  

Οι υποψήφιοι  έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την υποψηφιότητα και τη συγκατάθεσή τους για την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή το ΙΤΕ 
καταστρέφει τα κατατεθειμένα έγγραφα ή/και δικαιολογητικά και προβαίνει στη διαγραφή των σχετικών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.  

Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της 
παρούσας.   

 

Επικοινωνία 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Χριστίνα Κάρλου, 

email: praxi@praxinetwork.gr 

mailto:praxi@praxinetwork.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγμα αίτησης 
 

ΑΙΤΗΣΗ-∆ΗΛΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:    ……………………….. 

  

Ο υπογεγραμμένος µε τα στοιχεία:   
 
Επώνυμο:……………………………………………  
Όνομα:……………………………………………….. 
Όνομα πατρός:…………………………………… 

Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού: …………………………... 
Ε-mail:……………………………………….. 
Ημερομηνία και τόπος γέννησης:…………………………………………………………………….. 
Διεύθυνση αλληλογραφίας:……………………………………………………………….. 
Υπηκοότητα:…………………………………… 
 

 

Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες):   

Απαλλαγή  ☐    

  Εκπληρωμένη  ☐  Από:…../…/…. 

έως:…../…/….  

Οικογενειακή κατάσταση:  Άγαμος  ☐    

  Έγγαμος  ☐    

  

Υποβάλω την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ , μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με έδρα την Αθήνα.  
 
Καταθέτω τα δικαιολογητικά µου µε την κάτωθι αριθμητική σειρά:  
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………   

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

Με ατομική µου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:   
Οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς.  
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΑΔΑ: ΡΒ3Μ469ΗΚΥ-ΩΑΣ


	C:\Users\praxi\OneDrive\Documents\newonedrive\OneDrive - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας\ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ HR PRAXI\ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΥΣΗ\ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ\2021\MARK_ATH_NOV_21\MARK_ATH_NOV_21.docx
	ΑΠΟΦΑΣΗ
	Ο Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ

	Αποφασίζει
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑRKETING
	Έδρα:
	Αντικείμενο Εργασιών
	Απαιτούμενα Προσόντα
	Επιθυμητά προσόντα
	Υποβολή Προτάσεων
	Αξιολόγηση Προτάσεων – Ενστάσεις –Λοιποί όροι
	Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη.
	Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής.
	Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
	Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
	Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
	Ως εμπειρία λογίζεται η απασχόληση μετά την απόκτηση των τίτλων σπουδών δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
	Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
	Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ.
	Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα τους καθώς ...
	Το ΙΤΕ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (20...
	Οι υποψήφιοι με βάση τον Γενικό  Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, έχουν  δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Π...
	Οι υποψήφιοι  έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την υποψηφιότητα και τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή το ΙΤΕ καταστρέφει τα κατατεθειμένα έγγραφα ή/και δικαιολ...
	Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.
	Επικοινωνία


		2021-11-19T16:27:17+0200
	PANAGIOTIS KARNIOURAS


		2021-11-19T16:30:43+0200
	Athens




