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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης

Α.Π.: 26986
Ηράκλειο: 10-3-20

Θέμα: Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη δραστηριοτήτων
του Ινστιτούτου Πληροφορικής.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, κ. Δ.
Πλεξουσάκης
Έχοντας υπ όψιν:
1. Το Ν.4310/2014 «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 N.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 Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού
4. 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»
5. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στον Δημόσιο Τομέα
6. Το Π.Δ.432/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ»,
7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄
2193/31.12.2010)
8. Την υπ. αριθ. 190508/2016 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων για τον «α) Διορισμό Ν. Ταβερναράκη στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής
Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) Ορισμό αυτού ως Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω φορέα, γ) Ανασυγκρότηση του ΔΣ του εν λόγω φορέα» (ΦΕΚ
611/ΥΟΔΔ/11.11.2016)
9. Την υπ. αριθ. 24362/2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων για τον «α) Διορισμό Δ. Πλεξουσάκη στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου
Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) Ορισμό αυτού ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του εν λόγω φορέα, γ) Ανασυγκρότηση του ΔΣ του εν λόγω φορέα (ΦΕΚ
93/ΥΟΔΔ/02.03.2017)».
10. Την υπ αριθ.133654/2017 Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 396/16.08.2017) «α) Ορισμός εκπροσώπου των ερευνητών και ΕΛΕ στο
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Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) Ορισμός εκπροσώπου του τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού στο Δ.Σ. του ΙΤΕ, γ) τροποποίηση της συγκρότησης του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα»
11. Την απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ 361/27-6/16-9-2017 για την εξουσιοδότηση των Δ/ντών των Ινστιτούτων για
την προκήρυξη των θέσεων έκτακτου προσωπικού και υποτροφιών για την υλοποίηση των έργων και
των προγραμμάτων του ΙΤΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ).
Ακολουθεί η Προκήρυξη.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και για Ανάπτυξη Λογισμικού στο Τμήμα Συστημάτων και Δικτύων
του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

ΘΕΣΗ 1Η
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για διαχείριση βάσεων
δεδομένων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που θα απασχοληθεί
στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και ‘Έρευνας (ΙΤΕ) μέσω σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της συμβάσεως που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΙΠ-ΙΤΕ και στο επιλεγέν
προσωπικό είναι δώδεκα (12) με δυνατότητα παράτασης ή επέκτασης, χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση
του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς
τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης.
Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των έργων είναι η 01/05/2020.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του ΙΠ-ΙΤΕ, Νικολάου Πλαστήρα 100,
Ηράκλειο 70013, Κρήτη.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης παρατίθεται παρακάτω:


Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων



Προγραμματισμός σε SQL Procedural Language

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
 Συνεχής υποστήριξη και διαχείριση των ΣΔΒΔ σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του λογισμικού
(ανάπτυξη, έλεγχος / δοκιμές, παραγωγή).
 Σχεδιασμός, εγκατάσταση και διαμόρφωση βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον Linux.
 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου κώδικα PL/pgSQL και ανάπτυξη στρατηγικών
για τη βελτίωσή του.
 Ανάπτυξη και διαχείριση ερωτημάτων SQL και συναρτήσεων PL/pgSQL, υλοποίηση αλλαγών στις
βάσεις δεδομένων.
 Ανάπτυξη σεναρίων ελέγχου συναρτήσεων PL/pgSQL.
 Βελτιστοποίηση της απόδοσης των Βάσεων Δεδομένων και διατήρηση υψηλής διαθεσιμότητας.
 Διαχείριση μοντέλου replication.
 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ασφαλής φύλαξή τους, και εκτέλεση δοκιμών ανάκτησης
δεδομένων από αυτά.
 Εξαγωγή και φύλαξη αρχειοθετημένων δεδομένων (archiving).
 Εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας σε επίπεδο Linux και ΣΔΒΔ.
ΑΜΟΙΒΗ
Οι συνολικές αμοιβές του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική
νομοθεσία και θα είναι ανάλογες των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας
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απασχόλησής τους και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
και διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ





Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Πολυτεχνείου σε τομείς πληροφορικής, θετικών και τεχνολογικών επιστημών
Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική γλώσσα
Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα
Αποδεδειγμένη παραγωγική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε προγραμματισμό PL/pgSQL
(PostgreSQL) ή PL/SQL (Oracle) ή MySQL
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Παραγωγική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε προγραμματισμό PL/pgSQL (PostgreSQL) ή
PL/SQL (Oracle) ή MySQL.
Παραγωγική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχείριση ΣΔΒΔ σε περιβάλλον Linux.
Εμπειρία προγραμματισμού σε BASH ή / και Python για την αυτοματοποίηση ή / και έλεγχο
λειτουργιών / διαδικασιών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Συντελεστής
βαρύτητας

1. Πτυχίο πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.

10%

2. Παραγωγική εμπειρία σε προγραμματισμό PL/pgSQL ή
PL/SQL ή MySQL

45%

3. Συνέντευξη

30%

4. Κατοχή ενός ή περισσοτέρων επιθυμητών προσόντων
ΣΥΝΟΛΟ

15%
(έως 5% ανά προσόν)
100%

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης (από 0 έως 100 μονάδες) πραγματοποιείται μόνο για τα προσόντα
εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή επιθυμητά προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
Η εμπειρία που αναφέρεται στα παραπάνω κριτήρια θα αξιολογηθεί με βάση το πλήθος, το είδος και το
βαθμό πολυπλοκότητας των γνώσεων και των έργων/εμπειριών, στα οποία έχει συμμετάσχει η/ο
υποψήφια/ος.
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Οι υποψήφιες/οι θα κληθούν σε συνέντευξη για την αξιολόγησή τους. Σε όλους τις/τους υποψηφίες/ους
θα τεθούν οι ίδιες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Πολυτεχνείου) ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.


Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που
επιθυμεί να συμπεριλάβει η/ο ενδιαφερόμενη/ος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο
βιογραφικό σημείωμα.

ΘΕΣΗ 2Η
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για ανάπτυξη λογισμικού
του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που θα απασχοληθεί στο Ίδρυμα
Τεχνολογίας και ‘Έρευνας (ΙΤΕ) μέσω σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της συμβάσεως που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΙΠ-ΙΤΕ και στο επιλεγέν
προσωπικό είναι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή επέκτασης, χωρίς περιορισμό μετά από
απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη στο έργο,
χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης.
Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των έργων είναι η 01/05/2020.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του ΙΠ-ΙΤΕ, Νικολάου Πλαστήρα 100,
Ηράκλειο 70013, Κρήτη.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης παρατίθεται παρακάτω:


Ανάπτυξη λογισμικού σε Java

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
 Ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, έλεγχοι / δοκιμές, παραγωγή λογισμικού.
 Σχεδιασμός, υλοποίηση και έλεγχος νέων (ή και υφιστάμενων) λειτουργιών.
 Συγκέντρωση και ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων.
 Συγγραφή επαληθεύσιμου και αποτελεσματικού κώδικα – ανάπτυξη σεναρίων ελέγχου (unit tests).
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου κώδικα και ανάπτυξη στρατηγικών για τη
βελτίωσή του.
 Ικανότητα εκτέλεσης άλλων εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες του έργου - ενδεικτικά αναφέρονται:
o διενέργεια σύνταξης και εκτέλεσης σεναρίων ελέγχου
o παραμετροποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών σε περιβάλλον Linux.
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o

σύνταξη και ενημέρωση τεχνικών κειμένων / τεκμηρίωσης.

ΑΜΟΙΒΗ
Οι συνολικές αμοιβές του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική
νομοθεσία και θα είναι ανάλογες των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας
απασχόλησής τους και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, γνωρίζουν την ελληνική
γλώσσα και διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή Πολυτεχνείου σε τομείς πληροφορικής (κατά προτίμηση), θετικών και
τεχνολογικών επιστημών.
Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική γλώσσα.
Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα.
Παραγωγική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με Java
και τουλάχιστον ενός (1) δημοφιλούς πλαισίου διαδικτυακών εφαρμογών (JSP/Servlets, JSF, Spring
MVC, Struts).

Παραγωγική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε JavaScript, HTML/CSS, JUnit, και Maven.
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αποδεδειγμένη παραγωγική εμπειρία προγραμματισμού με το Spring Framework.
Αποδεδειγμένη παραγωγική εμπειρία σε πρακτικές και διαδικασίες Continuous Integration και
Continuous Delivery με χρήση των JFrog Artifactory ή Sonatype Nexus και Jenkins.
Εμπειρία σε ασφαλή προγραμματισμό και εξοικείωση με θέματα ασφαλείας Web εφαρμογών /
ΟWASP Top 10 Web Application Risks.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Συντελεστής
βαρύτητας

1. Πτυχίο πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.

10%

2. Παραγωγική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην
ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε Java και
τουλάχιστον ενός δημοφιλούς πλαισίου διαδικτυακών
εφαρμογών (JSP/Servlets, JSF, Spring MVC, Struts)

30%

3. Παραγωγική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε JavaScript,
HTML5/CSS, JUnit, και Maven

20%
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4. Συνέντευξη

25%

5. Κατοχή ενός ή περισσοτέρων επιθυμητών προσόντων
ΣΥΝΟΛΟ

15%
(έως 5% ανά προσόν)
100%

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης (από 0 έως 100 μονάδες) πραγματοποιείται μόνο για τα προσόντα
εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή επιθυμητά προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
Η εμπειρία που αναφέρεται στα παραπάνω κριτήρια θα αξιολογηθεί με βάση το πλήθος, το είδος και το
βαθμό πολυπλοκότητας των γνώσεων και των έργων/εμπειριών, στα οποία έχει συμμετάσχει η/ο
υποψήφια/ος.
Οι υποψήφιες/οι θα κληθούν σε συνέντευξη για την αξιολόγησή τους. Σε όλους τις/τους υποψηφίες/ους
θα τεθούν οι ίδιες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Πολυτεχνείου) ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.
Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν τη ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που
επιθυμεί να συμπεριλάβει η/ο ενδιαφερόμενη/ος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο
βιογραφικό σημείωμα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το
αργότερο μέχρι τις 30/03/2020.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στη σελίδα https://www.ics.forth.gr/jobs/el/ πατώντας την
ένδειξη «υποβολή αίτησης» κάτω από την προκήρυξη της θέσης. Για την κατάθεση της αίτησης είναι
απαραίτητη μόνο η υποβολή του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος. Οι υποψήφιοι που θα θεωρηθούν
κατάλληλοι θα κληθούν από την επιτροπή αξιολόγησης να καταθέσουν και τα υπόλοιπα απαραίτητα
δικαιολογητικά (τίτλος σπουδών, επιστολές, βεβαιώσεις, κλπ) που αναφέρονται παραπάνω.
Αιτήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και
δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του
Ινστιτούτου Πληροφορικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@ics.forth.gr.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά και
τρία (3) αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό του ΙΠ-ΙΤΕ. Επί ποινή απόρριψης της
αίτησης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού
εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφια/ο.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα
αποτελέσματα
της
αξιολόγησης
(http://www.ics.forth.gr/jobs/el/).

αναρτώνται

στην

ιστοσελίδα

του

Ινστιτούτου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν
δικαίωμα:
A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς το ΙΠ-ΙΤΕ,
B. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών και στο πρακτικό αξιολόγησης μετά από γραπτή
αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΙΠ-ΙΤΕ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη της
αναρτήσεως των αποτελεσμάτων. H πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνυποψηφίων
περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που
αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης/ των
συγκεκριμένων προς πλήρωση θέσης/θέσεων. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα ή/ και στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα, το ΙΤΕ θα ενημερώσει τα υποκείμενα των
δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο.
Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους
ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του
ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η
προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’
όψιν και δεν εξετάζονται.
Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά
και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του ΙΠ-ΙΤΕ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της
Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με
οποιονδήποτε υποψήφιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
a.

b.

c.
d.

e.

f.

Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται
εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν
μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.
Για τους/τις ενδιαφερομένους/ες, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και
έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ ή τουλάχιστον τα Ιδρύματα αυτά να αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ.
Eφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την
παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή –βάσει
βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.
Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του Π.Δ.
50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους σπουδών, όπως
και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
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.
Το ΙΤΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, και δικαιούται να ματαιώσει ή
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g.
h.

να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης,
αποκλεισμένης κάθε σχετικής αξίωσης των υποψηφίων.
Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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 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. Έχετε δικαίωμα να
ανακαλέσετε οποτεδήποτε την υποψηφιότητα και τη συγκατάθεσή σας 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.
H παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΠ-ΙΤΕ (http://www.ics.forth.gr/jobs/el/), στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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