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Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική
και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Και Διευθυντής της ΚΔ του ΙΤΕ
Έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
1. Τον Ν.4310/2014 ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει .
2. Τον Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Το αρθ.64 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Το π.δ. 432/1987 (ΦΕΚ ́Α ́204) Σύσταση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
5. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β’1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’
2193/31.12.2010).
6. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
7. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας2011/85/ΕΕ)–δημόσιο
λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ.
8. Τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου2016.
9. Την υπ. αριθ. 4883/18.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για α) τον διορισμό Ν.
Ταβερναράκη στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και
τον ορισμό αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) του εν λόγω φορέα και β) την ανασυγκρότηση του
Δ.Σ. του εν λόγω φορέα (ΦΕΚ 33 ΥΟΔΔ/25.01.2021)
10. Την υπ’ αριθμ. 1189/2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ορισμού εκπροσώπου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
(ΦΕΚ34/ΥΟΔΔ/18.1.2020).
11. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ με αρ. Πρακτικού 448/32-6/19.03.2021.
Αποφασίζει
Την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσεως εκτάκτου προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και
Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων -έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό
ΟΡΖ00999.
Ακολουθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθυντής της ΚΔ ΙΤΕ
Νεκτάριος Ταβερναράκης
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική
και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό
ΟΡΖ00999, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.
ΘΕΣΗ: Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α’ Ειδικότητας 1ης Ομάδας, σύμφωνα με το Π.Δ.108/2013 όπως ισχύει
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υποστήριξη λειτουργίας και προληπτική και επεμβατική συντήρηση των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός, κίνηση) και ασθενών ρευμάτων (δίκτυα καλωδιώσεων data, αυτοματισμοί)
των κτηρίων του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης, με κυλιόμενη βάρδια σύμφωνα με την λειτουργία της ΤΥ/ΙΤΕ ωραρίου 08:0016:00 για την κύρια βάρδια και 12:00-20:00 για την υποστηρικτική. Αντικείμενο της θέσης αποτελεί επίσης η συμμετοχή
στην εκτέλεση νέων εργασιών υποστήριξης εργαστηριακών χώρων και μηχανημάτων.
Αναλυτικότερα, τα καθήκοντα της θέσης είναι:
•
•
•
•
•

Έλεγχος-συντήρηση δικτύων φωτισμού
‘Έλεγχος-συντήρηση δικτύων κίνησης
Υπό την επίβλεψη αρμόδιου μηχανικού διαδικασίες επεμβατικής συντήρησης πινάκων διανομής, συστημάτων
διανομής αδιάλειπτης ισχύος, εφεδρικής ισχύος, κλπ
Κατασκευή νέων δικτύων καλωδιώσεων data-voice
Υπό την επίβλεψη αρμόδιου μηχανικού νέες κατασκευές εργαστηριακών εφαρμογών και συνδέσεως μηχανημάτων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς την
διενέργεια νέας πρόσκλησης μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.
ΑΜΟΙΒΗ: Η αμοιβή μικτά μηνιαίως θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α).
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Τεχνική Υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας 1ης Ομάδας.
2. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον τριών (3) ετών, με εμπειρία σε εργασίες εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης.
3. Γνώσεις σε εποπτικό έλεγχο και χρήση συστημάτων BEMS και αυτοματισμών, παρακολούθησης – συντήρησης
φωτοβολταϊκών σταθμών με τους αυτοματισμούς υποστήριξής τους, καθώς και χρήση Η/Υ για καταχώρηση
πληροφοριακών στοιχείων και τήρησης αρχείου.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις απαιτήσεις των 1, 2 και 3 προσόντων, θα κληθούν σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη θα
αξιολογηθούν το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο, καθώς και οι γνώσεις
υλικών και συστημάτων νέων τεχνολογιών, η βασική γνώση αγγλικών για χρήση στην διαχείριση πληροφοριών και χρήση
συσκευών καθώς και η γνώση κανόνων ασφαλείας και χρήσης ΜΑΠ κατά την εκτέλεση των εργασιών. Στη συνέντευξη θα
αξιολογηθεί επίσης η προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου (η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας και ομαδικής
εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα).
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
α/α
1

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας 1ης
Ομάδας

10

2

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο του έργου τουλάχιστον 3
ετών

40
πλέον μία (1) μονάδα για κάθε
επιπλέον των τριών ετών έτος, έως 8
έτη (μέγιστη βαθμολογία 45)

3

Γνώση σε τεχνικά θέματα χρήσης συστημάτων BEMS,
παρακολούθησης – συντήρησης φωτοβολταϊκών
σταθμών με τους αυτοματισμούς υποστήριξής τους,
συστημάτων δήλωσης και παρακολούθησης βλαβών,
τήρησης αρχείου

Έως 20

4

Συνέντευξη

Έως 25

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται μόνο για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα
προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. Προσόντα ως
προς την επαγγελματική άδεια πέραν της απαιτούμενης (πχ. εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, απόφοιτος ΤΕΙ, κλπ) δεν θα
βαθμολογηθούν επιπλέον.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.
2.
3.
4.

Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (επισυνάπτεται).
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με αναλυτικό κατάλογο έργων στα οποία συμμετείχε.
Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας 1ης Ομάδας.
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από εργοδότες ή υπεύθυνους έργων ή φορείς ή υπεύθυνη δήλωση έργων με τη συμμετοχή
τους σε αυτά καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα απαιτούμενα προσόντα (1), (2) και (3) και τα στοιχεία
που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των
αντιστοίχων πιστοποιητικών-εγγράφων δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’
αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν με ευθύνη του ενδιαφερομένου το αργότερο μέχρι
την 13 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Τεχνική Υπηρεσία
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης
Υπ’ όψιν Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας, κας. Στέλλας Φελεσάκη
Στο φάκελο υποβολής της αίτησης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
ΑΙΤΗΣΗ
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. Πρωτ. 49705/29.03.2021
για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
για την θέση Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας 1ης Ομάδας
και τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο
κατάλληλη.
2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο
παραλαβής.
3. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους σπουδών, μέχρι την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
5. Ως εμπειρία λογίζεται η απασχόληση μετά την απόκτηση των τίτλων σπουδών δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει
σύμβασης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα
πρόσκληση.
6. Υποβληθείσα αίτηση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
7. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ www.forth.gr .
8. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης υπό τις
προϋποθέσεις του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
9. 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. 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 οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, έχουν
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω
ενημέρωσή τους και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΤΕ στο dpo@admin.forth.gr. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν
οποτεδήποτε την υποψηφιότητα και τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή το ΙΤΕ καταστρέφει τα κατατεθειμένα έγγραφα ή/και δικαιολογητικά και
προβαίνει στη διαγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
10. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, το ΙΤΕ διατηρεί το
δικαίωμα να διακόψει με ειδική δήλωση διακοπής και αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης.
11. Το ΙΤΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, και δικαιούται να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη
διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, αποκλεισμένης κάθε σχετικής αξίωσης των
υποψηφίων.
12. Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Στέλλα Φελεσάκη, τηλ. 2810391577, e-mail: stella@admin.forth.gr

ΑΔΑ: 67Θ9469ΗΚΥ-Η90
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγμα αίτησης

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟY 49705/29.03.2021
Ο/Η υπογεγραμμένος/-η µε τα ακόλουθα στοιχεία:
Επώνυμο:……………………………………………………………………………………………………………………
Όνομα:.............................................................................................................................
Όνομα πατρός: ...............................................................................................................
Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού: ………………………………………………
Ε-mail: ...................................................................................................
Ημερομηνία και τόπος γέννησης:.........................................................
Διεύθυνση αλληλογραφίας: ..............................................................................
Υπηκοότητα:....................................................................................................................
Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες):

Απαλλαγή

..…….

Εκπληρωμένη ........
Οικογενειακή Κατάσταση:

από : ...... / ..... / ......
έως : ...... / ..... / ......

Άγαμος ..….….
Έγγαμος ........

Υποβάλω την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός µου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στην Τεχνική Υπηρεσία στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης.
Καταθέτω τα δικαιολογητικά µου µε την κάτωθι αριθμητική σειρά:
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
Με ατομική µου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία …………………………………
(Υπογραφή & ονοματεπώνυμο)

