
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100 
70013 Ηράκλειο Κρήτης  
Τηλ 2810391904,  fax 2810 391906  
Email: george@stepc.gr                     
 
 

Α.Π.:Ο-1840 
Ηράκλειο, 05/11/2021  

 
Θέμα:  Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού διοικητικής υποστήριξης στο ΕΤΕΠ-Κ, στο πλαίσιο της πράξης με 

τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και Διευθυντής 
της ΚΔ του ΙΤΕ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4310/2014 ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.      Τον Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  
3.      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». 
4.         Το άρθρο 23 του Ν. 4829/2021( ΦΕΚ 166Α΄10-9-2021) «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς 

της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις». 
5.         Το π.δ. 432/1987 (ΦΕΚ ́Α ́204) Σύσταση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.  
6      Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β’1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 

2193/31.12.2010). 
7.      Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.  
8.      Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας2011/85/ΕΕ)–

δημόσιο λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ.  
9.      Τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου2016. 
10.      Την υπ. αριθ. 4883/18.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για α) τον διορισμό Ν. 

Ταβερναράκη στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και 
τον ορισμό αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) του εν λόγω φορέα(ΦΕΚ 33/ΥΟΔΔ/25-1-2021).  

11.    Την υπ’ αριθμ. 102764/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανασυγκρότηση του ΔΣ 
του ΙΤΕ (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/25.09.2021). 

12.    Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ με αρ. Πρακτικού 461/35-6/17.09.2021.  
13.       Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ με αρ. Πρακτικού 466/36-6/5.11.2021, Αρ. Συνεδρίας 375η 

ΑΔΑ: 6ΩΒ6469ΗΚΥ-ΕΤΔ



 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την αποδοχή της πρότασης του/της υποψήφιου/ας με Α.Π. αίτησης: Ι-1538/17.10.2021, για την πλήρωση της 

θέσης με αντικείμενο: «Εργασίες διοικητικής υποστήριξης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και 

προγραμμάτων που υλοποιούνται στο ΕΤΕΠ-Κ» και αμοιβή βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 

ν.4354/2015 (176 Α), (αριθ. πρωτ. πρόσκλησης Ο-1827/1.10.2021 και ΑΔΑ: 6Κ96469ΗΚΥ-ΧΥ3), στο πλαίσιο της 

Πράξης με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων 

του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999», η οποία αξιολογήθηκε με βαθμό 172,90. 

 
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση της θέσης έχουν δικαίωμα: 

(α) υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

επομένη της ανάρτησης της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ (www.forth.gr), ήτοι έως και την 

12/11/2021  με γραπτή αίτησή τους στο inquiries@stepc.gr. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη 

και δεν εξετάζονται. 

(β) πρόσβασης στους φακέλους υποψηφιότητας και στους πίνακες αξιολόγησης / κατάταξης των υποψηφίων 

και στο πρακτικό αξιολόγησης μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν στο inquiries@stepc.gr,  εντός 

5 εργασίμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης 

των Κανόνων Προστασίας Προσωπικών  Δεδομένων. 

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 προς πλήρωση θέσης. 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. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, θα ζητηθεί από 

τον/την υποψήφιο/υποψήφια με Α.Π. Αίτησης Ι-1538/17.10.2021, η έγγραφη αποδοχή της  θέσης  εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών.  

Το ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονη την διαδικασία και να επαναπροκηρύξει την θέση. 
 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) & 
Διευθυντής της ΚΔ του ΙΤΕ 

 

Νεκτάριος Ταβερναράκης 
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