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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Αριθμός 1/2018 

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 

 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) βάσει του άρθρου 7 του Ν.2667/1998, 

όπως ισχύει, καλεί τους-τις ενδιαφερόμενους-ες να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση μιας (1) 

θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών που δύναται να ανανεωθεί. 

 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι-ες πρέπει:  

(α) Να είναι Έλληνες-ίδες πολίτες.  

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι-ες και πολίτες των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον 

άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής. 

(β) Να μην έχουν κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 8 του N.3528/2007. 

(γ) Οι άνδρες Έλληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει, κατά το χρόνο διορισμού τους, τις στρατιωτικές 

τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην 

έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 

δ) Να έχουν ως βασικό τίτλο σπουδών πτυχίο Νομικής από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο 

ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι-ες πρέπει να έχουν:  

1. επιστημονική εξειδίκευση σε αντικείμενο σχετικό με την προστασία των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου που αποδεικνύεται με: 

α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή 

(β)  μεταπτυχιακό  τίτλο   σπουδών   διάρκειας   τουλάχιστον   ενός (1) ακαδημαϊκού  έτους  

ελληνικού  Α.Ε.Ι.   ή  αναγνωρισμένο  ισότιμο  της  αλλοδαπής και  αντίστοιχη  εμπειρία  τουλάχιστον  

δύο (2)  ετών μετά  την  απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή   

(γ) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση  του   βασικού   τίτλου  

σπουδών  και  μία  τουλάχιστον  δημοσίευση σε  επιστημονικό  περιοδικό  σε  θέμα  σχετικό  με  το   

περιεχόμενο  της  εξειδίκευσης που απαιτείται.       

2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και νομικής ορολογίας και πολύ καλή γνώση της γαλλικής 

γλώσσας και νομικής ορολογίας.  

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ. 

 

Β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Θα συνεκτιμηθεί η περαιτέρω εξειδίκευση στην προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο 

διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και 
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στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ερευνητική-συγγραφική εργασία στην ελληνική ή 

και στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα επί θεμάτων προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2667/1998, όπως ισχύει και από πενταμελή 

Επιτροπή Επιλογής (Επιτροπή) της ΕΕΔΑ που ορίζει ο Πρόεδρος. Οι υποψήφιοι-ες που πληρούν το 

σύνολο των απαιτούμενων τυπικών προσόντων πρόσληψης θα κληθούν σε συνέντευξη. Μετά το πέρας 

των συνεντεύξεων η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων ατομικώς 

και συγκριτικώς μεταξύ τους και, συνεκτιμώντας το αποτέλεσμα της συνέντευξης, καθορίζει με 

αιτιολογημένη απόφασή της τον/την προσληπτέο/α και αριθμό αναπληρωματικών, για την περίπτωση 

που απαιτηθεί τυχόν αναπλήρωση. 

2. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Κωδ. Περιγραφή Βαθμολόγηση  

1 
Απαιτούμενα ειδικά τυπικά προσόντα 
πρόσληψης 

 

1α  

Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην 
προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

Πλήρης κάλυψη πεδίου: Τετρακόσιες (400) μονάδες . 

Μερική κάλυψη πεδίου: Τριακόσες (300) μονάδες. 

1β 
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας 
τουλάχιστον φοίτησης στην προστασία 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου   

Πλήρης κάλυψη πεδίου: Τριακόσιες (300) μονάδες . 

Μερική κάλυψη πεδίου: Διακόσιες (200) μονάδες. 

1γ Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης Επτά (7) μονάδες ανά μήνα.  

1δ 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά σε θέματα σχετικά με την 
προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

Έκαστη δημοσίευση, πενήντα (50) μονάδες. 

1ε Ξένες γλώσσες 

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας εβδομήντα (70) 
μονάδες. 

Πολύ καλή γνώση γαλλικής γλώσσας πενήντα (50) 
μονάδες. 

Σημ: Για υποψηφίους-ες που γνωρίζουν περισσότερες 
ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. 

Πέραν του επιπέδου των δύο ξένων γλωσσών που 
απαιτείται, η καλή γνώση τρίτης ξένης γλώσσας 
βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες. 

2.  Επιπλέον επιθυμητά προσόντα   

2.1. 

 

Περαιτέρω εξειδίκευση στην προστασία 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο 
διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και στο 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης της ίδιας εκπαιδευτικής 
βαθμίδας με τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών: 
Εκατόν πενήντα (150) μονάδες. 

Δεύτερος διδακτορικός τίτλος σπουδών στην προστασία 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: επιπλέον 30% των 
μονάδων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο 
τίτλο. 

Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην 
προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Επιπλέον 
30% των μονάδων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο 
πρώτο τίτλο. 

 

 Περαιτέρω ερευνητική-συγγραφική Έκαστη δημοσίευση, πενήντα (50) μονάδες. 
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εργασία στην ελληνική ή και στην 
αγγλική ή γαλλική γλώσσα επί θεμάτων 
προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. 

 

3. Συνέντευξη   

 Συνέντευξη 

α) με 0- 50 μονάδες: ανεπαρκές επίπεδο,  

β) με 51- 100 μονάδες: οριακά αποδεκτό επίπεδο,  

γ) με 101- 150 μονάδες: ικανοποιητικό επίπεδο, 

δ) με 151- 200 μονάδες: πολύ καλό επίπεδο  

ε) με 201- 250 μονάδες: εξαιρετικό επίπεδο. 

 

3. Η ΕΕΔΑ επιφυλάσσεται να μην καλύψει τη θέση, αν τα ανωτέρω ορισθέντα συνολικά προσόντα 

των υποψηφίων δεν πληρούνται σε υψηλό επίπεδο.  

 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες πρέπει μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2018 να ταχυδρομήσουν με συστημένη 

επιστολή: 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη με πλήρη στοιχεία του/της υποψηφίου. 

(συνημμένο Παράρτημα). Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της 

ΕΕΔΑ, www.nchr.gr  

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και των αναγνωρίσεών τους, τίτλων ξένων γλωσσών και των 

μεταφράσεών τους, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας καθώς και άλλων βεβαιώσεων από τα οποία να 

προκύπτουν σαφώς τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.  

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του 

φακέλου. 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν  στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 

Αίτηση για θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 

Πρόσκληση 1/2018 

Νεοφύτου Βάμβα 6 (3ος όροφος) 

10674 Αθήνα 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-

7233221-2 

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018 

  Ο Πρόεδρος 

 

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

http://www.nchr.gr/
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   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

   (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 
 

ΠΡΟΣ:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης1:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρον. 
Ταχυδρομείου 
(e- mail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις2 που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Δεν έχω κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007. 
2. Τα στοιχεία που συμπληρώνω στον παρακάτω πίνακα είναι ακριβή και αληθή και τα αντίστοιχα αποδεικτικά 

τα καταθέτω μαζί με την παρούσα αίτηση συμμετοχής μου. 
 
   

 Βασικός Τίτλος σπουδών Εκπαιδευτικό ίδρυμα 

Ημερομηνία κτήσης 

   

 
   

Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ3  ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

   

 

Διδακτορικό Δίπλωμα  Εκπαιδευτικό ίδρυμα 

Ημερομηνία 
κτήσης Τίτλος Δημοσίευσης & Περιοδικό/ 

Συλλογικός Τόμος 

    

 

                                                 
1 Αναγράφεται ολογράφως. 
2 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών». 
3 Όπου απαιτείται  
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Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ4  ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

   

 
   

Μεταπτυχιακός  Τίτλος σπουδών Εκπαιδευτικό ίδρυμα 

Ημερομηνία κτήσης 

   

 

 
   

Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ5  ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

   

 

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας  Τίτλος  

  

  

 

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας  Τίτλος  

  

  

 

 

 

Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας  Επίπεδο - τίτλος  

  

  

 

                                                 
4 Όπου απαιτείται  
5 Όπου απαιτείται  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (1)  

(Καταγράφεται από τον υποψήφιο όλη η εμπειρία που επικαλείται στην αίτησή του.) 

α/α Από Έως Φορέας απασχόλησης – Εργοδότης 

Κ
α

τη
γ

ο
ρ

ία
 φ

ο
ρ

έα
 (2

)  

 

 

 

 

Αντικείμενο απασχόλησης 

Σύντομη περιγραφή 
συνάφειας επαγγελματικής 

εμπειρίας  με την προστασία 
των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

       

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

      
 

 
(1) Αν ο χώρος του παραπάνω πίνακα δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο υπεύθυνης 

δήλωσης. 
(2)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». 
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ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω απαιτούμενα και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία για την υποψηφιότητά μου: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Βιογραφικό σημείωμα   

2 Βασικό Τίτλο Σπουδών ΑΕΙ (επικυρωμένο και 
αναγνωρισμένο) 

  

3 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (επικυρωμένο και 
αναγνωρισμένο) 

  

4 Διδακτορικό Δίπλωμα (επικυρωμένο και 
αναγνωρισμένο) 

  

5 Τίτλους ξένων γλωσσών    

6 Δημοσιεύσεις    

7 Στοιχεία απόδειξης εμπειρίας   

8  Άλλα δικαιολογητικά   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Ημερομηνία: ............................................ 
 

Ο/Η Δηλ......... 

 

 

Υπογραφή 
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