
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                     Α.Π.: 314 
                                                                                                                   Ρέθυμνο , 19.6.2017 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 
To Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 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.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

4.  Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 
5. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο 

Δημόσιο Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
6. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β’ 1584/31.7.2009) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει (ΦΕΚ Β’ 2193/31.12.2010) 
7. Την απόφαση του Δ.Σ./ΙΤΕ, Συνεδρία με υπ’ αριθμ. πρακτικού   350/23-6/18.3.2017που ενέκρινε την 

προκήρυξη μιας θέσεως Ερευνητή Γ’ βαθμίδας 
 
Προκηρύσσει 
 
Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία 
Πολιτισμικών ανταλλαγών στη Μεσόγειο, 18ος-20ός αιώνας  Η Ιστορία των Πολιτισμικών 
Ανταλλαγών στον ευρύτερο Μεσογειακό Κόσμο από τον 18ο μέχρι και τον 20ό αιώνα περιλαμβάνει, εκτός 
από την έρευνα των καθαυτό διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων και ανταλλαγών, και την μελέτη των 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών και των μετασχηματισμών που τις καθόρισαν και τις 
δημιούργησαν.   
Ο ερευνητής απαιτείται να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων 
ιστορικής έρευνας, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις έργων σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή 
επιβλέπει.  Επίσης απαιτείται να έχει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε  διεθνώς αναγνωρισμένους ελληνικούς 
και ξένους ακαδημαϊκούς εκδοτικούς οίκους και επιστημονικά περιοδικά. 
 
 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση 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. 
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 
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Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική 
εξέταση των υποψηφίων. 

δ) Nα 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. 

 
Για υποβολή υποψηφιοτήτων, απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η 
υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 

2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και ανάτυπα εργασιών.   
3. Περιληπτική έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων. 
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 το διορισμό. 
 

Κατάθεση δικαιολογητικών/επικοινωνία: 
- Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  info@ims.forth.gr  
- Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών. Να εσωκλείεται και αρχείο σε 

ηλεκτρονική μορφή.  
 
Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση) ή σφραγίδα 
ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών μέχρι την παρακάτω 
καταληκτική ημερομηνία) στη διεύθυνση:  
 

ΙΜΣ/ΙΤΕ 
Υπόψη Γεωργίας Παπαδάκη 
Νικ. Φωκά 130 
74100 Ρέθυμνο , ΚΡΗΤΗ  
Τηλ. 28310 56627-8 
 

 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων :  14 Αυγούστου 2017. 
 
 
 

Για το ΙΜΣ/ΙΤΕ 
 
 
 

Αγγελική-Χαρίκλεια (Τζελίνα) Χαρλαύτη 
Διευθύντρια του ΙΜΣ- ΙΤΕ 
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