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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Πληροφορίες: Βάσω Φλουρή,
Τηλ. 2810-391083 Mail: flouri@cup.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Hράκλειο, 17/12/2019
Αριθ. πρωτ. Προκήρυξης: 21340

Θέμα: Προκήρυξη μιας θέσης ΕΛΕ Β’ βαθμίδας
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Διευθυντής της ΚΔ του ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης
Έχοντας υπόψιν: :
1. Tις διατάξεις των νόμων 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις και 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 ΦΕΚ 204/Α/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία, «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
4. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα», όπως ισχύει
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4386/2016 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 29 του
Ν. 4310/2014) με τίτλο «Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού −Επιτροπές κρίσης –
Πλήρωση θέσεων ερευνητικού προσωπικού – Αξιολόγηση ερευνητικού προσωπικού»
7. Το ΦΕΚ 933/ΥΟΔΔ/7.11.2019 με το οποίο ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ του ΙΤΕ,
8. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β’ 1584/31.7.2009) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 2193/31.12.2010)
9. Την με αριθμό πρακτικού 416/31-6/14.12.2019 απόφαση του ΔΣ του ΙΤΕ με την οποία
εγκρίθηκε η προκήρυξη θέσης ΕΛΕ Β’ Βαθμίδας
Αποφασίζει
Τη διενέργεια προκήρυξης μίας (1) θέσης ΕΛΕ Β’ βαθμίδας για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
του ΙΤΕ, με γνωστικό αντικείμενο: «Επιστημονική επιμέλεια εκδόσεων ανθρωπιστικών, ιστορικώνκοινωνικών επιστημών και τεχνών».
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων: 31/1/2020
Ο Διευθυντής της ΚΔ του ΙΤΕ
Νεκτάριος Ταβερναράκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Πληροφορίες: Βάσω Φλουρή, Τηλ. 2810-391083, Mail: flouri@cup.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (AΔΑ ΩΠΧΜ469ΗΚΥ-Ζ25)
Hράκλειο, 17/12/2019, Αριθ. πρωτ. Προκήρυξης: 21340
To Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με βάση:
1.
Tις διατάξεις των νόμων 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις και 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 ΦΕΚ 204/Α/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, «Ίδρυμα Τεχνολογίας
και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
4.
Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει
5.
Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
6.
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4386/2016 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 29 του Ν. 4310/2014) με τίτλο «Επιλογή
του ερευνητικού προσωπικού −Επιτροπές κρίσης – Πλήρωση θέσεων ερευνητικού προσωπικού – Αξιολόγηση ερευνητικού
προσωπικού»
7.
Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β’ 1584/31.7.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’
2193/31.12.2010)
8.
Το ΦΕΚ 933/ΥΟΔΔ/7.11.2019 με το οποίο ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ του ΙΤΕ,
9.
Την από 9/12/2019 αίτηση εξέλιξης υπηρετούντος ΕΛΕ Γ’ βαθμίδας.
10. Την απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ 416/31-6/14.12.2019 με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη θέσης ΕΛΕ Β’ Βαθμίδας
Προκηρύσσει
Μία (1) θέση ΕΛΕ Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Επιστημονική επιμέλεια εκδόσεων ανθρωπιστικών, ιστορικών-κοινωνικών
επιστημών και τεχνών» για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο ανθρωπιστικών/κοινωνικών επιστημών.
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4310/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του
Ν.4386/2016. Πρέπει να έχουν αναγνωρισμένο και πρωτότυπο επιστημονικό έργο στο αντικείμενό τους, τεκμηριωμένη ικανότητα και
εμπειρία σε επιμέλεια έγκριτων εκδόσεων στους παραπάνω τομείς, προηγούμενη συνεργασία με συγγραφείς και μεταφραστές στη
δημιουργία εκδόσεων και στον συντονισμό και επίβλεψη εκδοτικών συνεργασιών, γνώση της αγοράς του βιβλίου στην Ελλάδα και διεθνώς
σε ό,τι αφορά τον τομέα τους ώστε να έχουν την ικανότητα εύστοχης αξιολόγησης εκδοτικών προτάσεων.
γ) 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.
δ) να μην υπάρχει στο πρόσωπο τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν:
1.
Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει
τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βλ. Υπόδειγμα).
2.
Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και ανάτυπα εργασιών σε 5 αντίτυπα.
3.
Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και εκδοτικό τους έργο σε πέντε (5) αντίτυπα.
4.
Τρία (3) ονόματα ερευνητών/καθηγητών (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), από τους οποίους θα
μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές
5.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού θα πρέπει να υποβληθούν και
επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών
ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό.
6.
Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της
παρούσας Προκήρυξης.
Κατάθεση Δικαιολογητικών:
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (να
εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή):
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής
εταιρείας ταχυμεταφορών έως την καταληκτική ημερομηνία) στην παρακάτω διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Κτιριακό Συγκρότημα ΙΤΕ, Νικ. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013
Ηράκλειο Κρήτης Υπόψιν κ. Βάσως Φλουρή
Mail: flouri@cup.gr, Τ. 2810-391083
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 31 Ιανουαρίου 2020
Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει).
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Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το ITE θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν
στους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που
καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά, αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του
υποψηφίου 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. 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, κ.α.). Στην τελευταία περίπτωση η 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. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και στοιχείων
συνυποψήφιων στον αιτούντα, το ITE θα ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον
κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο. Το ITE 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. Οι υποψήφιοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα : Δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα
διόρθωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων υπό την αίρεση της μη ύπαρξης αντίθετης
διάταξης νόμου όσον αφορά στις προθεσμίες κατάθεσης δεδομένων, στοιχείων και
δικαιολογητικών, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και δικαίωμα
εναντίωσης στην επεξεργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση σχετική εθνική νομοθεσία.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για το ΙΤΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Αίτηση υποψηφιότητας στο πλαίσιο της Προκήρυξης για μία (1) ΘΕΣΗ …………………….Β΄
ΒΑΘΜΙΔΑΣ στο γνωστικό αντικείμενο «…………………………………………..»
Όνομα………………………………..
Επίθετο……………………………….
Όνομα πατέρα………………………….
Διεύθυνση κατοικίας……………………..
Στοιχεία επικοινωνίας …………………………..( τηλέφωνο email……………….)
Με την παρούσα υποβάλλω την υποψηφιότητα μου για την θέση …………………………………………
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

