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ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ  

Φ.  391/55 /3321    

                     Σ.1739     

Ημερομηνία : 17/10/2022  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου 
ερευνητή για το έργο NAVMAT (ΕΛΙΔΕΚ 822) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων  

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το ν.3187/2003 (ΦΕΚ Α’ 233/2003) «Ανώτατα Στρατιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Το π.δ. 61/2010 (ΦΕΚ Α’ 99/2010) «Οργανισμός ΣΝΔ». 

3. τη με Α.Π. 19092/18.11.2019 Απόφαση Διευθυντού του Ελληνικού 

Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Χορήγησης Χρηματοδότησης του έργου 822 

(ΑΔΑ: ΨΝΞ246Μ77Γ-ΨΤΨ) και τη με Α.Π. 35306/01.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΨ9046Μ77Γ-

Β41) 1η Τροποποίησή της,  

4. Τον Οδηγό Διαχείρισης – Υλοποίησης των Έργων Κατηγορίας Ι και ΙΙ 

της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για  Μέλη ΔΕΠ και 

ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ: 635Π46Μ77Γ-ΧΛΞ) 

5. το υπ’ αρ. Φ.391/33/1510/Σ.896//3-6-22 Αίτημα Διενέργειας Δαπάνης 

του Υπεύθυνου Έργου της ΣΝΔ, Καθηγητή Νικόλαου Μελανίτη, 

6. το Πρακτικό 20ης Συνεδρίασης ΕΔΕΛ (Απόφαση ένταξης του Έργου), 

7. τη υπ’ αρ. Φ.815/203/105966/Σ.17337//6-Οκτ-2022, Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ26Σ6-4ΔΨ), 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου 

ενός (1) φυσικού προσώπου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου NAVMAT 

(ΕΛΙΔΕΚ 822) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον 

Καθηγητή Νικόλαο Μελανίτη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Η σύμβαση θα έχει 

διάρκεια από την υπογραφή της έως και το τέλος του ημερολογιακού έτους 2022 
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και ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 

€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος 

γνώσης, που θα καταγράφει, ταξινομεί και ανακαλεί εύκολα και γρήγορα κάθε 

πληροφορία, ιστορικό λειτουργίας και συντήρησης, συζητήσεις, μελέτες, 

προμηθευτές και συντελεστές – μάρτυρες για κάθε περιστατικό αστοχίας υλικών, 

εξαρτημάτων και συστημάτων σε ένα πολύπλοκο βιομηχανικό και επιχειρησιακό 

περιβάλλον, όπως αυτό του Πολεμικού Ναυτικού. Το σύστημα με το όνομα 

NAVMAT ενσωματώνει διαδικασίες εμπιστευτικότητας, πιστοποίηση χρηστών και 

ελεγχόμενα δικαιώματα πρόσβασης με διαφορετικές βαθμίδες ασφαλείας. Με βάση 

την οντολογία της αστοχίας των υλικών και με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής 

νοημοσύνης και μοντέρνων προσεγγίσεων στην επεξεργασία δεδομένων, 

επιδιώκεται η βέλτιστη διαχείριση της αστοχίας των υλικών ναυτικού ενδιαφέροντος 

και η καθιέρωση διαδικασιών που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων επίλυσης 

προβλημάτων, συντήρησης, προμηθειών, εκπαίδευσης. 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Συμμετοχή στην ανάλυση του περιεχομένου, ενημέρωση και αναθεώρηση της 

οντολογίας, ανάρτηση των κλάσεων στο πληροφοριακό σύστημα Webprotege, 

ταξινόμηση και πιλοτική ενσωμάτωση περιστατικών (περιεχομένου) στο σύστημα 

NAVMAT, στη διαχείριση της πλατφόρμας και στην αξιολόγηση του συστήματος, 

στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, με συνεισφορά στις σχετικές ενότητες 

εργασίας, καθώς και στα συνδεδεμένα παραδοτέα, όπως αποτυπώνονται αυτά στο 

Τεχνικό Δελτίο Έργου.  

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού και μεταπτυχιακές 

σπουδές 2ου ή 3ου κύκλου στις επιστημονικές περιοχές Φυσικοχημείας, Χημικής 
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Μηχανικής, Υλικών ή και Μηχανολογίας, με ειδίκευση και ερευνητική δραστηριότητα 

συναφή με την επιστήμη και τεχνολογία των υλικών.  

Δ. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Μεγάλη ευχέρεια σε υπολογιστικά εργαλεία διαχείρισης της πληροφορίας, 

βάσεις δεδομένων, διαδικτυακές εφαρμογές οντολογίας δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στο NAVMAT, σύμφωνα με την αρχή FAIR (Findability, 

Accessibility, Interoperability, and Reuse of digital assets). Γνώση και εμπειρία σε 

εφαρμογές των ανωτέρω επιστημονικών περιοχών των απαιτούμενων προσόντων 

στις τεχνολογίες της άμυνας. Συναφής επαγγελματική εμπειρία με τους δύο άξονες 

του έργου (Υλικά και Πληροφορική). 

Ε. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  
(ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΟΡΙΩΝ) 

1 

Πτυχίο ή Δίπλωμα σε 
αντικείμενο όπως 
περιγράφεται στα 

Απαιτούμενα Προσόντα 

Βαθμός πτυχίου * 2 μόρια 20 μέγιστο 

2 

Αναγνωρισμένο 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης ή και 
Διδακτορικό, όπως 
περιγράφεται στα 
απαιτούμενα και 
συνεκτιμώμενα 

προσόντα 

Βαθμός πτυχίου * 2 μόρια 10 μέγιστο 

3 

Επαγγελματική,  
ερευνητική εμπειρία 
συναφή με το υπό 

ανάθεση έργο 

Έως 2 έτη: Απορρίπτεται 
Από 2 -5 έτη: 10 μόρια  
Από 5 -10 έτη: 15 μόρια 

και από 15 έτη και πάνω: 
20 μόρια 

20 μέγιστο 
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5 

Τεκμηριωμένη γνώση 
εργαλείων διαχείρισης 

δεδομένων  
 

Το κριτήριο αποδεικνύεται 
από το αντικείμενο της  

διπλωματικής ή  
διδακτορικής διατριβής,  

καθώς και από τις πιθανές 
δημοσιεύσεις και τη  

συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα 

20 μέγιστο 

6 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά 
ή συνέδρια σε συναφές 

αντικείμενο 

1 μόριο ανά συναφή 
δημοσίευση 

10 μέγιστο 

7 

Οργανωτική ικανότητα, 
ικανότητες συνεργασίας 

και αυτενέργειας, 
αποτελεσματικότητα 

Το κριτήριο αποδεικνύεται 
από το βιογραφικό και αν 
απαιτηθεί από ενδεχόμενη 

συνέντευξη. 

20 μέγιστο 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα 

προσόντα εκείνα, τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα 

προσόντα- κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική 

συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.   

 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

α. Αίτηση - εκδήλωση ενδιαφέροντος, (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα), στην οποία θα αναφέρονται τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η 

αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη είτε μέσω της εφαρμογής του gov.gr 

«Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» είτε μέσω εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής 

της υποψηφίας/ του υποψηφίου. 

β. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται οι σπουδές, η 

ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική, επαγγελματική, τεχνική δραστηριότητα/ 

προϋπηρεσία, καθώς και πλήρες αναλυτικό υπόμνημα του επιστημονικού έργου 

του υποψηφίου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια) με 
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αναφορά στην αναγνώριση του έργου του (ετεροαναφορές), επίσης σε ηλεκτρονική 

μορφή. Η ερευνητική και τεχνική εμπειρία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο να είναι 

τεκμηριωμένη. Το Βιογραφικό σημείωμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.  

γ. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον 

απαιτείται (επισυνάπτεται).  

δ. Αντίγραφα τίτλων σπουδών: α) Στις περιπτώσεις που ο βαθμός 

αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης και δεν αναγράφεται στο σχετικό αντίγραφο του 

τίτλου σπουδών, τότε υποβάλλεται συμπληρωματικά η αναλυτική βαθμολογία, β) 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του υποψήφιου διδάκτορα ή του μεταπτυχιακού 

φοιτητή θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του 

οικείου τμήματος, γ) Σε περίπτωση που η ειδίκευση/ κατεύθυνση δεν προκύπτει 

από τον τίτλο σπουδών (πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου) θα πρέπει να 

επισυνάπτεται και η αναλυτική βαθμολογία, ενώ για την περίπτωση διδακτορικής 

διατριβής, αν η εξειδίκευση δεν προκύπτει από τον τίτλο/ θέμα αυτής, θα πρέπει να 

υποβάλλεται κάθε πρόσφορο έγγραφο που να τεκμηριώνει τη συνάφεια 

υπογεγραμμένο από τη Γραμματεία ή τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή, δ) 

Σε περίπτωση τίτλων σπουδών του εξωτερικού, θα πρέπει να επισυνάπτεται η 

αναγνώριση των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

ε. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς 

και κάθε άλλο έγγραφο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα 

προσόντα- κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης*. Τα σχετικά με την εμπειρία 

ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον 

απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια 

άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση. 

στ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (Για 

πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβατήριο ή άδεια παραμονής).  

ζ. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης από το οποίο 

να προκύπτει η νόμιμη παραμονή εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων για 

όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση έργου, εναλλακτικά η εκπλήρωση των στρατιωτικών 

υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές. (μόνο ως προς τους άρρενες 

ενδιαφερόμενους).  
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* Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας: 

1. Για επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα: 

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του 

ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η 

προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που να καλύπτει ενδεικτικώς 

τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

2. Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα: 

Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, 

από όπου να αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. 

Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kosmitia@hna.gr μέχρι και την παρακάτω οριζόμενη 

ημερομηνία.  

2. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η 

οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη 

προερχόμενα από το προσωπικό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Το ένα τακτικό 

μέλος είναι υποχρεωτικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου.  

3. Η επιλογή υποψηφίου πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση των 

προσόντων με τη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη ή και 

γραπτή δοκιμασία όσους υποψηφίους δεν αποκλείονται με βάση τον Πίνακα 

Βαθμολογίας Κριτηρίων. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο 

βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων 

δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπόψη και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική 

κατάταξη των υποψηφίων. Προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

4. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ανακοίνωση του πίνακα κατάταξης, 

ο οποίος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Σχολής Ναυτικών 

Δοκίμων www.hna.gr 

mailto:kosmitia@hna.gr
http://www.hna.gr/
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5. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ως 

προς σύναψη της σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική της 

ευχέρεια η σύναψη ή μη, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αποκλειομένης εκ των 

προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των υποψηφίων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.  

Η. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

1. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα 

Υποστήριξης Διδακτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης 

της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kosmitia@hna.gr 

έως 30/10/2022 και ώρα 15:00. Στο Θέμα του μηνύματος θα αναγράφεται: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ_NAVMAT. 

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν συνημμένα 

με την αίτηση των υποψηφίων. Υποψήφιες/-οι, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι 

ελλιπή, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δε θα υπάρξει ξεχωριστή 

ειδοποίηση από την ΣΝΔ.  

3. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα 

Υποστήριξης Διδακτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης 

της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 14:00 ώρα, 

και στο τηλέφωνο: 2104581309.  

4. Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην 

ιστοσελίδα της ΣΝΔ (www.hna.gr) και στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ.  

5. Η/Ο υποψήφια/υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση 

σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να προσφύγει με ηλεκτρονικό τρόπο στη 

διεύθυνση kosmitia@hna.gr εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη 

της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η ένσταση (σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο υπόδειγμα) πρέπει να είναι υπογεγραμμένη είτε μέσω της 

εφαρμογής του gov.gr «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» είτε μέσω εγκεκριμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής της υποψηφίας/ του υποψηφίου. Στο Θέμα του 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αναγράφεται: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΝΣΤΑΣΗ_NAVMAT. Η ένσταση ασκείται ενώπιον της 

Επιτροπής Ενστάσεων και υποβάλλεται εμπροθέσμως μέχρι τις 15:00 της πέμπτης 

εργάσιμης ημέρας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 

mailto:kosmitia@hna.gr
http://www.hna.gr/
mailto:kosmitia@hna.gr
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kosmitia@hna.gr. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω 

προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε 

στην εκπρόθεσμη υποβολή. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι 

για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

6. Οι υποψήφιες/ υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία 

του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα έγγραφα αξιολόγησης – 

βαθμολόγησης, τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών συνυποψηφίων τους, κατόπιν 

γραπτής τους αίτησης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και υπό τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 2690/1999, 42 του Ν.4624/2019 και 6 παρ. 1 

στοιχ. στ του ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679).  

7. Η ΣΝΔ με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, 

στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού της και λαμβάνει τα προβλεπόμενα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ 

επέκταση.  

Θ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 

ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση 

έργου με το φυσικό πρόσωπο που την υπέβαλε στη βάση της συμβατικής 

ελευθερίας.  

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις/ ενστάσεις που θα παραληφθούν 

μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.  

3. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή 

συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

4. Οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών, 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών) εφόσον αποτελούν απαιτούμενο ή 

συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, 

πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Σε 

mailto:kosmitia@hna.gr
ΑΔΑ: 6ΖΥ46-ΕΓ2



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Σελίδα 9 από 15 

περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν 

αναγνωριστεί, κατά την υποβολή της πρότασης μπορεί να προσκομιστεί η σχετική 

αίτηση για αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επισημαίνεται όμως ότι δεν μπορεί να 

συναφθεί σύμβαση χωρίς την προσκόμιση αναγνώρισης των τίτλων. Σε κάθε 

περίπτωση η ΣΝΔ διατηρεί το δικαίωμα και τη διακριτική ευχέρεια, ανάλογα με τις 

ανάγκες εκάστου ερευνητικού έργου και ιδίως του χρόνου υλοποίησης αυτού, να 

συνάψει τελικώς σύμβαση με το αμέσως επόμενο υποψήφιο άτομο που διαθέτει 

την σχετική αναγνώριση των ανωτέρω τίτλων από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν 

στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/ μοριοδότησης του βαθμού 

του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό 

αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν 

προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα 

πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ ή η σχετική αντίστοιχη αίτηση για 

αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου ατόμου δεν 

απορρίπτεται, αλλά δεν βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν.  

5. Στις περιπτώσεις πτυχίων που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του 

εσωτερικού και όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/ 

μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών είναι απαιτούμενο στον τίτλο 

σπουδών που προσκομίζεται να αναγράφεται και ο βαθμός. Αν ο βαθμός δεν 

αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τότε προσκομίζεται η αναλυτική βαθμολογία. Σε 

περίπτωση που ο τίτλος σπουδών δεν αναγράφει το βαθμό και δεν έχει 

προσκομιστεί αναλυτική βαθμολογία, η πρόταση του ενδιαφερόμενου ατόμου δεν 

απορρίπτεται, αλλά δεν βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν.  

6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για σύναψη σύμβασης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν 

επιλογή αντισυμβαλλόμενου ατόμου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής της πρότασης 

υποψηφιότητας για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 243 παρ 7 του Ν.4957/2022. Η διαδικασία της 

πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης ή/και πίνακα 

αποκλεισθέντων, ενώ όσα άτομα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν, μετά την 

παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου ατόμου α) με τη 

μεγαλύτερη εμπειρία, β) με το μεγαλύτερο βαθμό στον βασικό τίτλο σπουδών, γ) 
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με το μεγαλύτερο βαθμό στον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Αν μετά την εξέταση 

των περιπτώσεων α, β, γ, υφίσταται εκ νέου ισοβαθμία, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων.  

7. Η αίτηση που είναι πρώτη στον πίνακα κατάταξης και έχει την μεγαλύτερη 

βαθμολογία στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων θα είναι εκείνη που θα 

επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος του ατόμου που την υπέβαλε επιλέγεται η 

επόμενη πρόταση έως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.  

8. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της 

πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της 

σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του επιλεγέντος ατόμου είτε 

λόγω αποχώρησής του είτε λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, από τον 

επόμενο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο.  

10. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση 

του αρμόδιου οργάνου της ΣΝΔ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο 

έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου 

(και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής).  

11. Η ΣΝΔ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, 

δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη 

συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειομένης οιασδήποτε αξιώσεως 

των ενδιαφερομένων.  

12. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 

Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.  

15. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα 

πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης 

μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.  

16. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, 

των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του 

Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016.  
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Πειραιάς, ……/……/2022 

ΑΙΤΗΣΗ -  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Προς την Επιτροπή Ερευνών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 

Όνομα  : ………………………………………………………………………… 

Επώνυμο : ………………………………………………………………………… 

Δ/νση  : ………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο : ………………………………………………………………………… 

e-mail  : ………………………………………………………………………… 

ΘΕΜΑ: Υποβολή αίτησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπ’ αρ. Φ 

/      /       /Σ.      //            2022 πρόσκληση σύναψης σύμβασης έργου 

ερευνητή για το έργο NAVMAT (ΕΛΙΔΕΚ 822) της Σχολής Ναυτικών 

Δοκίμων. 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησης, υποβάλλω την παρούσα αίτηση και 

συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. ………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………. 

9. ………………………………………………………………………………………. 

10. ………………………………………………………………………………………. 

 

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

Η/Ο κάτωθι υπογράφουσα/-ων δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην 

παρούσα πρόταση και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά 

αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της υπ’ αρ. ……………………. 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και της 

ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Η/Ο υποβάλλουσα/-ων πρόταση   
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(Καταγράφεται από την ενδιαφερόμενη/ τον ενδιαφερόμενο όλη η σχετική με 

το αντικείμενο της πρόσκλησης εμπειρία εφόσον απαιτείται) 
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ΣΥΝΟΛΟ ……. …….. ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΗΝΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
(3) 

 

 

(1) Συμπληρώνεται Επ. για επαγγελματική εμπειρία. 

(2) Μόνο για την περίπτωση επαγγελματικής εμπειρίας, 

συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ», ανάλογα με την κατηγορία 

του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: Ιδιωτικός τομέας, Φυσικά Πρόσωπα ή 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εταιρείες κτλ.)· Δ: Δημόσιος τομέας, 

υπηρεσίες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημόσιου 

τομέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς της παρ. 

3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, 

συμπληρώνεται με την ένδειξη «Ε». 

(3) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. 

Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εμπειρία, το σύνολο των ημερών 

απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθμός 

ημερομισθίων) ή διά του 30 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό 

διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της 

απασχόλησης) και το ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο των μηνών 

απασχόλησης της στήλης (α). 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Πειραιάς, …../……/2022 

 

ΕΝΣΤΑΣΗ 

 

Του…………………….……………….κατοίκου…………………………οδός…..

………………αριθμός…………………Α.Δ.Τ……………………………………… 

ΑΦΜ………………………….…. Τηλέφωνο......………………………………….. 

δ/νση ηλ.ταχυδρομείου………………………………………………...……………..    

 

ΚΑΤΑ 

Του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 

Φ……/……/……/Σ……//…..-……-2022 (ΑΔΑ:……………………) Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ερευνητή για το έργο NAVMAT 

(ΕΛΙΔΕΚ 822) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. 

Παρακαλώ, όπως λάβετε υπόψη την ένσταση µου αναφορικά µε τα 

αποτελέσματα της ως άνω Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Συγκεκριµένα,…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

 

Επειδή η παρούσα είναι  νόμιμη, βάσιμη, αληθής, ασκείται αρμοδίως και 

εμπροθέσμως.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Με την επιφύλαξη παντός ετέρου δικαιώματός μου  

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

 

ΑΔΑ: 6ΖΥ46-ΕΓ2



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Σελίδα 15 από 15 

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση και να ακυρωθεί το προσβαλλόμενο 

Πρακτικό κατάταξης καθ΄ ο μέρος………………………………………………….  

 

Ημερομηνία  

 

 

Η/ Ο ενισταμένη/-ος 
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