HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF DEVELOPMENT AND INVESTMENTS
GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY

FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY - HELLAS
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

P.N. 15033
Heraklion, 24/92019
ANNOUNCMENT of TWO (2) RESEARCHERS POSITIONS (B AND C GRADE)
The Institute of Molecular Biology and Biotechnology of the Foundation for Research and Technology-Hellas
(IMBB-BR/FORTH), taking into account:
The provisions of law 4310/08.12.2014 "Research, Technological Development and Innovation and
other provisions" (Government Gazette (GG) 258 A/2014), as applicable
The provisions of law 4386/11.05.2016 “Research Regulations and other provisions” (Government
Gazette (GG) 83 Α΄/2016), as applicable
The provisions of law 2431/1996 (GG 175 A/1996) "Appointment or hiring European Union citizens in
Public Administration"
The presidential decree 432/1987 (Official Gazette 204 A/87) "Establishment of private legal entity
under the name “Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH)”
The Internal Regulation of FORTH (Official Gazette B 1584/2009) as amended and currently in force
(Official Gazette B 2193/2010), article 35 §c
The decision of the FORTH Council that approved the proclamation of the position (Minutes no 407/306/19-7-19)

Announces 2 Researcher Positions
1. One (1) Principal Researcher Position (B Grade) in the scientific area of “Molecular Biology, including
the fields: Cellular Biology, Structural Biology, Bioinformatics and Biophysics” [Position Ref: RES-B190]
Candidates for this position should
a) Hold a PhD degree, and have completed postgraduate studies relevant to the subject of the
Announcement
b) Have the minimum qualifications specified in Article 16 par. 2 of Law 4386/11.05.2016 "Research
Regulations and other provisions " (Government Gazette (GG) 83 Α΄/2016), as amended and the Internal
Regulation of FORTH (Official Gazette B 1584/2009) as amended and currently in force (Official Gazette
B 2193/2010), article 35 §c
c) Be a Greek citizen or citizen of an EU Member State. For citizens of EU Member States adequate knowledge
of the Greek language is required, as demonstrated by a Certificate of Attainment in Greek from a
recognized Language Centre or by an equivalent certificate issued by the School of Modern Greek
Language of the Aristotle University of Thessaloniki, granted at the request of the candidate.
d) Should not have a criminal record

2. One (1) Assistant Researcher Position (C Grade) in the scientific area of “Molecular Biology, including
the fields: Cellular Biology, Structural Biology, Bioinformatics and Biophysics” [Position Ref: RES-G191]
Candidates for this position should
a) Hold a PhD degree, and have completed postgraduate studies relevant to the subject of the
Announcement

./…

www.imbb.forth.gr

Nikolaou Plastira 100
Vassilika Vouton
GR 700 13 Heraklion
Crete, Greece
Tel. +30 2810391700
Fax +30 2810391101
Email: imbb@imbb.forth.gr

b) Have the minimum qualifications specified in Article 16 par. 2 of Law 4386/11.05.2016 "Research
Regulations and other provisions " (Government Gazette (GG) 83 Α΄/2016), as amended and the Internal
Regulation of FORTH (Official Gazette B 1584/2009) as amended and currently in force (Official Gazette
B 2193/2010), article 35 §c
c) Be a Greek citizen or citizen of an EU Member State. For citizens of EU Member States adequate knowledge
of the Greek language is required, as demonstrated by a Certificate of Attainment in Greek from a
recognized Language Centre or by an equivalent certificate issued by the School of Modern Greek
Language of the Aristotle University of Thessaloniki, granted at the request of the candidate.
d) Should not have a criminal record

Documents to be submitted include:
1. Application form (see Appendix 1)
2. Detailed CV
3. Summary statement of research interests
4. Copies of all degrees, domestic or foreign. Certified copies of all degrees should be submitted in case of
appointment. For degrees awarded abroad, candidates are required to submit a certificate of approval
from the Hellenic Academic Recognition Information Center (Hellenic NARIC) when submitting the
application or alternatively upon appointment.
5. Three (3) recommendation letters to be sent directly to the Secretariat of the IMBB
6. A photocopy of both sides of the ID card (for citizens of EU member states, a certificate from the respective
authority of the state of the candidate’s citizenship)
7. Statutory Declaration of Law 1599/1986 (only males) that at the time of their appointment they have
fulfilled their military obligations or have been legally exempted from them
8. Statutory Declaration of Law 1599/1986 that the candidate has the typical qualifications
Health and physical fitness Certificate from a Primary Health Committee, birth certificate, criminal record for
judicial use and Form A military status certificate will be requested by the successful candidate before
appointment.
The above documents should be sent in electronic form (pdf) to imbb@imbb.forth.gr

The closing date for applications (date of the email message)
8 November 2019

For the IMBB-FORTH
Ioannis Talianidis, Director
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APPENDIX Ι
APPLICATION FORM

TO
Foundation for Research and Technology-Hellas
Institute of Molecular Biology and Biotechnology

Application for candidacy
For position ref ………………………………………

Attached documents:
1.
2.
3.
4.
5.
I declare that the information provided in the documents of this application are accurate and true.

Location:
Date:

The candidate

Name
Signature

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.09.26 15:22:07
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 60ΡΔ469ΗΚΥ-2ΕΤ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Π. 15033
Ηράκλειο 24/9/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Μια (1) Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας [Ref. # RES-B190]
Μία (1) Θέση Ερευνητή Γ Βαθμίδας [Ref. # RES-G191]
Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
(ΙΜΒΒ-ΙΤΕ), λαμβάνοντας υπόψη:
x
x
x
x
x
x
x

Τις διατάξεις του Ν. 4310/8-12-2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄/2014), όπως ισχύει
Τις διατάξεις του Ν. 4386/11.05.2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83
Α΄/2016)
Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»
Τίς διατάξεις τις ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο
Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει
Το Π.Δ. 432/1987 (ΦΕΚ 204 Α΄/87) «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
«Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε)»
Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β’ 1584/2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄
2193/2010)
Την υπ΄ αριθμ. Πρακτ. 407/30-6/19-7-19 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ που ενέκρινε την προκήρυξη της
θέσης
Προκηρύσσει 2 Θέσεις Ερευνητών Β και Γ βαθμίδας

1.

Μία (1) Θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής) στο γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή
Βιολογία, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων: Κυτταρική Βιολογία, Δομική Βιολογία,
Βιοπληροφορική και Βιοφυσική» - ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: RES-B190

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:
α)

Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το
γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

β)

Να έχουν τα ελάχιστα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4386/11.05.2016
«Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄/2016)

γ)

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η επαρκής γνώση της Ελληνικής
γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με 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 αίτηση των υποψηφίων

δ)

Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη.
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2.

Μία (1) Θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) στο γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή
Βιολογία, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων: Κυτταρική Βιολογία, Δομική Βιολογία,
Βιοπληροφορική και Βιοφυσική» - ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: RES-G191

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:
α)
β)
γ)

δ)

Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το
γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
Να έχουν τα ελάχιστα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4386/11.05.2016
«Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄/2016)
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η επαρκής γνώση της Ελληνικής
γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με 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 αίτηση των υποψηφίων
Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη.

Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση και για τις δύο
θέσεις, είναι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (Παράρτημα Ι), 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. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να
υποβληθούν επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι
υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ κατά την
υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό
5. Απευθείας αποστολή τριών (3) συστατικών επιστολών στη Γραμματεία του ΙΜΒΒ
6. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου για πολίτες κρατών- μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει
ο υποψήφιος)
7. 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
8. Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα
τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης
Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλόλητας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, πιστοποιητικό
γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
τύπου Α’ θα ζητηθούν από τον επιτυχόντα πριν τον διορισμό.
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να σταλούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία
pdf) στη Γραμματεία του ΙΜΒΒ (κ. Γεωργία Χουλάκη) και στη διεύθυνση: imbb@imbb.forth.gr

Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων
(ημερομηνία αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
8 Νοεμβρίου 2019
Για το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ
Ιωάννης Ταλιανίδης, Διευθυντής

ΑΔΑ: 60ΡΔ469ΗΚΥ-2ΕΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Αίτηση υποψηφιότητας
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση με κωδικό ________________

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:
Ημ/νία:

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

Όνομα
Υπογραφή

