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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Πληροφορίες: Φ. Κουλακιώτη & Φ. Κλάγκου 
Τηλέφωνα: 2108392045 / 2108392094 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ)  

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/ 

20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/ 25.11.2015), 

893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018) 

και 2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 3570/ 25.09.2019) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.», όπως τροποποιήθηκε (διόρθωση σφάλματος) με το 

υπ΄αριθμ. 1013/Υ.Ο.Δ.Δ./29.11.2019 ΦΕΚ. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα» του ν. 4521/02.03.2018 (ΦΕΚ 

38/Α/02.03.2018) όπου αναφέρεται ότι: Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος Γ΄ 

ως εξής: «Γ. Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4310/14 ως προς: α) τη διαδικασία 

και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις αυτού, β) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα Επιστημονικά Συμβούλια των 

Ινστιτούτων και γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/ έργων….». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 29 του Ν. 4310/05.12.2014 (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014), όπως ισχύουν  

σχετικά με το ερευνητικό προσωπικό, τη διαδικασία πρόσληψης και προαγωγής αυτού.  

6. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α’ 280) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στον Δημόσιο 

Τομέα», όπως ισχύει. 

  Αθήνα 22.01.2021  
  ΑΠ:   4024 
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7. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 37 «Προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας» της 

υπ’ αριθμ. 919/131869/20.10.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2889/Β/27.10.2014), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 

της παρ. 8 του άρθρου 83 (ΜΕΡΟΣ Γ΄- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) της υπ’ αριθμ. 

893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ 4800/Β/29.12.2017) ΚΥΑ «Κανονισμός προσωπικού και τροποποίηση 

Οργανισμού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης  επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» του ν. 

4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26.03.2014) καθώς και της με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/ 01.04.2014 

εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου μεταξύ 

λοιπών ρυθμίσεων περιλαμβάνονται σημαντικές διοικητικές απλουστεύσεις, με τις οποίες βελτιώνονται οι 

διοικητικές διαδικασίες. 

9. Την υπ’ αριθμ. 10/130ης /07.03.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΙΚΥΟΞ3Μ-Τ21) του 

ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού 

προσωπικού. 

10. Την αριθμ. 09/111η/26.04.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΥΓΘΟΞ3Μ-ΣΞ8) με την 

οποία εγκρίθηκαν τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας της κεντρικής υπηρεσίας του Οργανισμού. 

11. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 55 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11.02.2014), σύμφωνα με τις οποίες 

το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ γνωμοδοτεί για την ύπαρξη των απαραίτητων 

επιστημονικών προσόντων κατά τη διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας. 

12. Την με αριθμ. 02 απόφαση της 15ης/22.12.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

ΨΚΑΔΟΞ3Μ-Χ97) σχετικά με την διεθνή Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσεως Προϊσταμένου της 

Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ).  

13. Την με αριθμ. πρωτ. 16/2021/07.01.2021, Α.Α.: 2 και ΑΔΑ: 6ΨΓ4ΟΞ3Μ-Ω0Υ Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης δέσμευσης ποσού ύψους #19.374.758,00# ευρώ για το έτος 2021. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ με ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Την Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας  

με τριετή θητεία  

 

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας – Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα. 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει: 

 Nα κατέχουν τα προσόντα του Ερευνητή Α’ βαθμίδας (στην οποία αντιστοιχεί ο τίτλος Διευθυντής Ερευνών), 

αναγνωρισμένη προσφορά στην έρευνα, καθώς και πλούσια και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία.  

Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος. 
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Τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας –Διευθυντής Ερευνών, ειδικότερα είναι:  

Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει 

δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλει στη χάραξη 

ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση 

εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και 

τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης 

από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά 

διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης 

από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

 

Η θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.  

Προσλαμβάνεται με τριετή θητεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.  

Για τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού το 

Επιστημονικό Συμβούλιο.  

 

Αν στη θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας προσληφθεί υπάλληλος του δημόσιου τομέα, αυτός 

αποσπάται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τυχόν συναρμόδιου Υπουργού στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το 

χρονικό διάστημα της θητείας του και η μισθοδοσία του βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Οργανισμό, σύμφωνα 

και με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύουν (Α΄176). Αν για τη θέση 

του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί ερευνητής του Οργανισμού, μετά τη λήξη της θητείας 

του ο ερευνητής επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν την επιλογή του ή στη θέση που έχει 

προαχθεί. 

Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας για τον χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό 

οργανισμό κύρια και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εφόσον κατά τον ίδιο 

χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. 

 

 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Να μην έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους το εξηκοστό τέταρτο (64ο) 

έτος της ηλικίας τους. 

 Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές. Η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – 

μέλους της Ε.Ε., στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης.   

 Αν οι υποψήφιοι είναι πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν άριστη γνώση 

της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική 

αντίληψη (σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου).  

 Να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του δημόσιου τομέα.  
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Περίγραμμα θέσης Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας  

 

Οι ειδικές αρμοδιότητες, η γενική περιγραφή καθηκόντων αυτής, οι ειδικές απαιτήσεις, η επιθυμητή εμπειρία, 

καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά και λοιπά επιθυμητά προσόντα προδιαγράφονται στο αντίστοιχο περίγραμμα 

θέσης εργασίας, που καθορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 09 απόφαση της 111ης/26.04.2018 Συνεδρίασης 

του Δ.Σ., «Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας», όπως αυτό ισχύει σήμερα και προσαρτάται στην 

παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 

 

Για την πρόσληψη απαιτούνται και οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν τα κάτωθι:  

i)  Αίτηση Υποψηφιότητας πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, στην οποία θα αναφέρουν τα 

συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 

ii) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει επιπλέον ανάλυση των επιστημονικών 

δραστηριοτήτων και δημοσιευμάτων του συνολικού έργου τους καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα ή 

ανάτυπα δημοσιεύσεων που αποδεικνύουν την εν λόγω δραστηριότητά τους. 

iii) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (Για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος). 

iv) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, από τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:  

α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή  

β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του Ν. 4250/2014 ή  

γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 

επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.  

Εφ’ όσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τους Έλληνες πολίτες, 

απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον 

κατατεθειμένη αίτηση. 

v)  Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 

υποψήφιος. 

vi) Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείο (Τύπου Α) για τους άρρενες υποψήφιους που είναι 

Έλληνες Πολίτες. 

vii) Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (δικαστικής χρήσης). Εφόσον οι υποψήφιοι είναι πολίτες των άλλων 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα 

προέλευσης του υποψηφίου. 

viii) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα 

διορισμού, ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή και ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους 

όρους της προκήρυξης. 
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Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν σε ένα (1) φυσικό και ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο, ήτοι 

αναλυτικά: 

 Ένα (1) αντίτυπο όλων των δικαιολογητικών τους (αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα). 

 Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης (CD ROM ή USB stick). 

 

Κατάθεση δικαιολογητικών 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα με έναν από τους ακόλουθους 

τρόπους: 

 Αυτοπροσώπως 

 Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) 

Γενική Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού 

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας  

Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων 

Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, ΤΚ 11145 ΑΘΗΝΑ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων 

Κουλακιώτη Φωτεινή  Τηλ. 2108392045 Email: fkoulakioti@elgo.gr   

Κλάγκου Φωτεινή  Τηλ. 2108392039 Email: fklagkou@elgo.gr 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 26η  Μαρτίου 2021. 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα 

του ταχυδρομείου, εφόσον αποστέλλεται ταχυδρομικώς. 

 

Η προκήρυξη αναρτάται στη Διαύγεια και στον ιστότοπο του Οργανισμού. 

Περίληψη αυτής δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και αποστέλλεται στις 

σχετικές διεθνείς επιστημονικές λίστες ψηφιακά ( https://euraxess.ec.europa.eu ). 

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 37 «Προϊστάμενοι της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας» της υπ’ αριθμ. 919/131869/20.10.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2889/Β/27.10.2014), όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 83 (ΜΕΡΟΣ Γ΄- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ) της υπ’ αριθμ. 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ 4800/Β/29.12.2017) ΚΥΑ «Κανονισμός προσωπικού 

και τροποποίηση Οργανισμού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)». 

 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους 

υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά 

αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής των υποψηφίων για την προκηρυσσόμενη  θέση και για την 

υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) 

και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

mailto:fkoulakioti@elgo.gr
mailto:fklagkou@elgo.gr
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Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους 

και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για 

την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος ή για την ικανοποίηση υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του τρίτου 

προσώπου. Ως τέτοιο δικαίωμα νοείται το δικαίωμα του τρίτου να ασκήσει, υπό την ιδιότητα του 

συνυποψήφιου, τα εκ του νόμου δικαιώματά του αναφορικά με την προσβολή των σχετικών αποφάσεων, 

πινάκων κ.α (π.χ. υποβολή ένστασης, άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κ.α.). Στην τελευταία περίπτωση η 

διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την 

κατάληψη της συγκεκριμένης προς πλήρωση θέσης. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα ή/ και στοιχείων συνυποψήφιων στον αιτούντα ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα ενημερώσει τα υποκείμενα 

των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο. 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της 

επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία 

και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από διάταξη νόμου 

ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

      

 

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

                                                                                              Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 

                               MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

        & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 
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