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Αριθ. πρωτ.919  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,   

 
Έχοντας υπόψη, 

1.    Τον 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 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» 

4.    Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 2193/31.12.2010) 
5.    Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 

6.    Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.  

7.     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) 

Ανασυγκρότηση του ΔΣ του εν λόγω φορέα» (ΦΕΚ 396/ΥΟΔΔ/16.8.2017).  

8.     Την γενική πολιτική και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΙΤΕ 
9.     Την υπ΄ αριθ. Πρωτ.841/31.10.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

10.   Το με αριθ. Πρωτ. 916/24.11.2017 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης  

  

 
Εγκρίνει το από  υπ’ αριθμόν 916, 24/11/2017 πρακτικό της επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων για μια θέση  Οικονομολόγου ή 
Λογιστή, στην Οικονομική Υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ με αντικείμενο, Εργασίες Λογιστηρίου σε όλο το φάσμα της 
Λογιστικής Λειτουργίας και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 93 του ν.4310/2014 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.4386/2016). 
 
Αποδέχεται την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων σύμφωνα με την οποία η υποψηφιότητα του κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη 
του Εμμανουήλ, κατετάγη πρώτη στον σχετικό πίνακα με συνολική βαθμολογία 126,79. 
 
Κατά των αποτελεσμάτων κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ (www.forth.gr), δηλαδή μέχρι 04/12/2017. Οι ενστάσεις 
υποβάλλονται γραπτώς στην διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Γραμματεία Κεντρικής Διεύθυνσης, Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά 
Βουτών,Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη (Υπόψη κ. Β. Γκαγκαουδάκη),  με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της 
ένστασης 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 ενστάσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν 
εξετάζονται. 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης, 
χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων και υπό τις προϋποθέσεις του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στο Λογιστήριο της Κεντρικής Διεύθυνσης, εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 8.00 – 16.00). 
Οι ενστάσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή και οι αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές. 
 

 

                                                                                                                                                  Ο Δ/ντης της Κεντρικής Διεύθυνσης 

 και Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

 

                                                                                                                                                Νεκτάριος Νικ. Ταβερναράκης 

ΑΔΑ: 6ΤΤΧ469ΗΚΥ-ΥΧΣ
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