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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Αρ. πρωτ.: 556
Πάτρα, 09.03.2017
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/ Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
με βάση:
1. Τον Ν. 4310/14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τον Ν. 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 ΠΔ 432/1987 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 77/2000 « Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Π.Δ. 331/2001
«Ενοποίηση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών Ιωαννίνων με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας» και
την παρ. 9 του άρθρο 5 «Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων» του Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης
του Ν. 4046/2012»,
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. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄
2193/31.12.2010),
7. Τις υπ’αριθμ. πρακτ. 322/21-5/19.12.2015 και 348/22-6/18.2.2017 αποφάσεις του ΔΣ του ΙΤΕ που
ενέκριναν την προκήρυξη μίας θέσης Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας.
Προκηρύσσει
Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υλικά και διεργασίες για ενεργειακές
εφαρμογές».
Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
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. Για τη Γ’ βαθμίδα, τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται είναι :
- να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους
καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.
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 εξατάξιου 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.
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Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και ανάτυπα εργασιών σε επτά (7) αντίτυπα.
3. Περιληπτική έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων σε επτά (7) αντίτυπα.
4. Τρία (3) ονόματα ερευνητών/καθηγητών (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές.
5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού 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 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.

Κατάθεση δικαιολογητικών/επικοινωνία:
Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή
αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών έως την καταληκτική ημερομηνία) στην κατωτέρω
διεύθυνση. Να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή.
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04 Πάτρα
Υπόψη Π. Βέργη
Τηλ. 2610 965206
Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: vergi@iceht.forth.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 8 Μαΐου 2017.

Ο Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ

