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Hράκλειο  23.5.2019 

Αριθ. Πρωτ. Προκήρυξης: 8460 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) – Κεντρική Διεύθυνση 

 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4310/8-12-2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

258 Α΄/2014), όπως ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4386/11.05.2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄/2016) 

3. Τις διατάξεις του 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 

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής   Ένωσης στη 

Δημόσια Διοίκηση» 

6.  Τις διατάξεις τις ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», 

όπως ισχύει   

7. Το Π.Δ. 432/1987 (ΦΕΚ 204 Α΄/87) «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε)» 

8.  Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β’ 1584/31.7.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 

2193/31.12.2010) 

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

και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 

10. Την Απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ 404/30-6/20-5-2019 με την οποία εγκρίθηκαν οι προκηρύξεις θέσης Ερευνητή Α’ και Β’ 

Βαθμίδας. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

 

Μία (1) θέση Ερευνητή Α’ ή  Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:  

“Έρευνα (exploration) πετρελαίου” 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΡΕΥΝΗΤΗ  Α’ ή Β’ βαθμίδας (περιγράφονται 

αναλυτικά παρακάτω) 

 

α)  Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και   συνάφεια με το 

γνωστικό  αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

β)  Να έχουν τα προσόντα  που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα για την Α΄ Βαθμίδα ερευνητών, ήτοι: Θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα 

να αναπτύσσουν την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζουν δραστηριότητες 

σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλουν  στη χάραξη ερευνητικής και 

τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών 

χρηματοδοτήσεων, να έχουν αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή τους σε επιστημονικούς και 

τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητας τους, να έχουν συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της 

παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχουν  

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 τους στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.    
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γ)  ή τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του ν.4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για 

την Β’ βαθμίδα Ερευνητών ήτοι:  να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και 

κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για 

την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, 

διατάξεων, μεθόδων και συστημάτων.  

 Ειδικότερα οι υποψήφιοι, για την Β΄ Βαθμίδα απαιτείται να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να 

οργανώνουν και να διευθύνουν προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να 

συντονίζουν και να κατευθύνουν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα 

του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητούν και να προσελκύουν 

οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του 

ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθούν πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την 

τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και 

τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχουν διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

και να έχουν προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών 

τους και η συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει 

αναγνώρισης από άλλους ερευνητές. 

δ)  Οι υποψήφιοι και των 2 βαθμίδων θα πρέπει να έχουν γνωστικό υπόβαθρο στις 

Γεωεπιστήμες, δυνατότητα αξιολόγησης γεωλογικών, γεωχημικών και γεωφυσικών 

δεδομένων από περιοχές ενδιαφέροντος υδρογονανθράκων. Επίσης να έχουν 

δυνατότητα να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν σύνθετα projects συλλογής, 

αξιολόγησης και εκτίμησης δεδομένων από διαδικασίες έρευνας πετρελαίου. Τέλος 

πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στη σύνθετη μοντελοποίηση περιοχών ενδιαφέροντος 

για ανίχνευση υδρογονανθράκων με σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία, 

συνδυάζοντας γεωλογικά, γεωχημικά και γεωφυσικά δεδομένα. 

 

ε)  Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής 

γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών Ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο 

Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων. 

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

δικαστική αντίληψη. 

ζ)  Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές κατά το χρόνο πρόσληψής τους. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για πολίτες 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 

διορισμού.  

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (Παράρτημα Ι), στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει 

δεκτή η υποψηφιότητά του/της για την θέση Ερευνητή Α’ ή Β’ βαθμίδας και θα αναφέρει τα 

συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και ανάτυπα εργασιών 
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3. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο  

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

και τυχόν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης: 

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 Ν. 

4250/2014 ή 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 

5. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (Προκειμένου για πολίτες 

κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 

ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος)  

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους 

θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από 

αυτές 

7. Απευθείας αποστολή τριών (3) συστατικών επιστολών στη Γραμματεία της ΚΔ/ΙΤΕ 

 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου κοινής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 

τύπου Α’ (για τους άρρενες) θα ζητηθούν από τον επιτυχόντα πριν τον διορισμό. 

 

 

Κατάθεση δικαιολογητικών: 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 

- αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  

ή  

- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση stiakaki@admin.forth.gr (ζητήστε 

επιβεβαίωση παραλαβής)  

ή 

- ταχυδρομικώς στη: Γραμματεία του  Ίδρυματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Υπόψη κ. 

Μ. Στειακάκη, Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο Κρήτης 

 email: stiakaki@admin.forth.gr στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

 

Η καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων είναι η  

24/06/2019 
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Λοιποί όροι  

 

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. 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 θέσης. 

 

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.  

 

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον Γενικό  Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε δικαίωμα 

ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης και διαγραφής των προσωπικών σας 

δεδομένων. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων 

σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΤΕ στο 

dpo@admin.forth.gr     

 

Οι υποψήφιοι έχουν το  δικαίωμα να ανακαλέσουν   οποτεδήποτε την υποψηφιότητα και τη 

συγκατάθεσή τους  για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση 

αυτή το ΙΤΕ καταστρέφει τα κατατεθειμένα έγγραφα ή/και δικαιολογητικά και προβαίνει στη 

διαγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 παρ. 2, Ν. 

4310/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 

mailto:dpo@admin.forth.gr
ΑΔΑ: 6ΛΤ2469ΗΚΥ-ΙΛΔ



 

 
Νικολάου Πλαστήρα 100 
Βασιλικά Βουτών 
700 13 Ηράκλειο, Κρήτη 
Τηλ. +30 2810391500-2 
Fax  +30 2810391555 
Email: central@admin.forth.gr www.forth.gr  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΠΡΟΣ 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

 

 

Αίτηση υποψηφιότητας   

στο πλαίσιο της Προκήρυξης για 
Μία (1) θέση Ερευνητή Α’ ή  Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: 

“Έρευνα (exploration) πετρελαίου” 

 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η  υποβάλλω συνημμένα αίτηση υποψηφιότητας για την θέση Ερευνητή 

…………… με γνωστικό αντικείμενο « Έρευνα (exploration) πετρελαίου» 

Συνηµµένα δικαιολογητικά:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι 

ακριβείς και αληθείς.  

  

 

 

Τόπος……………………………….. 

Ημερομηνία………………………… 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 

(Ολογράφως & Υπογραφή) 
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