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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΙΔΡΥΜΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
Κεντρική Διεύθυνση  
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, ΤΚ 700 13, Ηράκλειο Κρήτης  
Τηλ 2810 391500, fax 2810 391555 
Email: valia@admin.forth.gr                  Αρ. Πρωτ.: 82684/ 27-06-2022 
 
 

Θέμα:  Πλήρωση μιας θέσης για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή (επικεφαλής) της ειδικής Δομής 
του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ» («PRAXI Network») του εδρεύοντος στο Ηράκλειο, νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου, ερευνητικού κέντρου με την επωνυμία «Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας» 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 Διευθυντής της ΚΔ του ΙΤΕ και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 
Έχοντας υπόψη τα παρακάτω: 
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 π.δ. 432/1987 (ΦΕΚ ́Α ́204) Σύσταση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 
5. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β’1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 

Β’ 2193/31.12.2010). 
6. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα. 
7. 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. 

8. Τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου2016. 

9. 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  

10. Την υπ’ αρ. με  116198  (ΦΕΚ 9931/ΥΟΔΔ/29.10.2021) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων περί Ορισμού εκπροσώπων (α) των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών 
Επιστημόνων (ΕΛΕ) και (β) του Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και 
Βοηθητικού προσωπικού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), ως μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και τροποποίηση της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). 

11. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ με αρ.πρακτ.481/37-6/16.5.2022. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
Την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή 
(επικεφαλής) της ειδικής Δομής του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ» («PRAXI Network») στο πλαίσιο της πράξης με 
τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων 
του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999. 
Ακολουθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 
Ο Διευθυντής της ΚΔ και Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ 

 
Νεκτάριος Ταβερναράκης 

mailto:valia@admin.forth.gr
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή (επικεφαλής) της 
ειδικής Δομής του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ» («PRAXI Network») του εδρεύοντος στο Ηράκλειο, νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ερευνητικού κέντρου με την επωνυμία «Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας». 

  
Το Ερευνητικό Κέντρο «Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 
εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/-ους που διαθέτουν τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση της θέσης του 
Διευθυντή (επικεφαλής) της ειδικής Δομής του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ» («PRAXI Network») του Ι.Τ.Ε., 
ως ακολούθως: 
 
1. Το Δίκτυο «ΠΡΑΞΗ» 
Το Δίκτυο «ΠΡΑΞΗ», αποτελεί μια από τις ειδικές δομές και εφαρμοσμένες δραστηριότητες του 
Ι.Τ.Ε. και παρέχει υπηρεσίες προς Ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια σχετικές 
με τη μεταφορά τεχνολογίας, την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και 
τεχνολογιών και την εξεύρεση χρηματοδότησης για την επίτευξη των παραπάνω. Οι υπηρεσίες 
του «ΠΡΑΞΗ» είναι υπηρεσίες πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης - κατάρτισης, 
διαμεσολάβησης καθώς και συμβουλευτικής υποστήριξης. Το «ΠΡΑΞΗ» λειτουργεί σε 
συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος, το Σύνδεσμο Θεσσαλικών Βιομηχανιών και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο 
Κρήτης («ΕΤΕΠ−Κ»). Όλες οι υπηρεσίες του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ» απευθύνονται και στα Ινστιτούτα 
του ΙΤΕ στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Διαμεσολάβησης (ΓΔΜ) του ΙΤΕ. Στις 
δραστηριότητες του ΠΡΑΞΗ περιλαμβάνονται και η ανάπτυξη, συντονισμός και διαχείριση 
clusters (συνεργατικών σχηματισμών) επιχειρήσεων, η παροχή μελετητικών υπηρεσιών προς 
ελληνικούς και ξένους οργανισμούς σχετικών με τα αντικείμενα της μεταφοράς τεχνολογίας και 
της καινοτομίας, η έρευνα και ανάπτυξη πρωτότυπων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας 
για την Ελληνική βιομηχανική και ερευνητική κοινότητα και η μελέτη των βιομηχανικών και 
τεχνολογικών τάσεων στην Ελλάδα και παγκοσμίως. 
 
2. Προσόντα του Διευθυντή 
 
Ο επικεφαλής του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ» είναι επιστήμονας με σημαντική διοικητική πείρα, 
εμπειρία στη βιομηχανία και αξιόλογη δραστηριότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
ερευνητικών προγραμμάτων. Διαθέτει ευρύ όραμα, γνώση και κατανόηση των σημαντικών 
εξελίξεων στην επιστήμη και έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της διεπιστημονικής έρευνας. 
Γνωρίζει τις διαδικασίες και τις δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας στην Ελλάδα και τον 
διεθνή χώρο. 
 
3. Αντικείμενο εργασιών 
 
Ο Διευθυντής υλοποιεί την αναπτυξιακή στρατηγική του Ιδρύματος που αποφασίζει το 
Διοικητικό Συμβούλιο και έχει τις εξής αρμοδιότητες:  
α.  Είναι αρμόδιος για τον προγραμματισμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση 

υλοποίησης και τη διαχείριση των επιμέρους δραστηριοτήτων, των έργων και 
συμβάσεων, την κατανομή των ανθρώπινων, οικονομικών και υλικών πόρων, τη λήψη 
αποφάσεων για την καθημερινή λειτουργία του, τις προτάσεις για προσλήψεις, κρίσεις, 
αμοιβές και εν γένει θέματα προσωπικού (τακτικού και έκτακτου), το σχεδιασμό και 
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, την ευθύνη δημιουργίας, λειτουργίας, 
οργάνωσης και εποπτείας των δομών και δραστηριοτήτων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. 

β.  Εγκρίνει όλες τις δαπάνες, το όριο των οποίων εγκρίνει το Δ.Σ. του ΙΤΕ, σχετιζόμενες με 
τη λειτουργία και τις συμβάσεις των έργων που εκτελεί το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, στο πλαίσιο 
του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις των 
Κανονισμών του ΙΤΕ. 

γ.  Ασκεί κάθε επιπλέον αρμοδιότητα που του εκχωρεί το ΔΣ. 
 

  4. Ασυμβίβαστα Διευθυντή 
 
Η ιδιότητα του Διευθυντή του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ» είναι ασυμβίβαστη: 
α.  Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή Ινστιτούτου.  
β.  Ο Διευθυντής αποφεύγει κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να  προκύψει σύγκρουση 

συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν o Διευθυντής έχει ιδιωτικά ή 
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προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την 
αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ 
του Διευθυντή, της των οικογένειάς του/της ή άλλων συγγενών του/της εξ αίματος και εξ’ 
αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού. 

γ.  Ο Διευθυντής δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται με το Ι.Τ.Ε. με άλλου είδους 
συμβάσεις πλην αυτής που αφορά την πρόσληψη του/της, με θητεία, στη 
συγκεκριμένη θέση.  

δ.  Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την/τον σύζυγο του 
Διευθυντή, τα πρόσωπα που συνδέονται μαζί του/της με σύμφωνο συμβίωσης και τους 
συγγενείς αυτού/τής εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού. Ειδικότερα, ο 
Διευθυντής δεν μπορεί να είναι μέλος άλλων διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστής, 
εταίρος προσωπικών εταιρειών και μέτοχος και εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών που 
έχουν συμβληθεί με το Ι.Τ.Ε., εφόσον το ποσοστό συμμετοχής του/της στις εταιρείες 
υπερβαίνει το τρία (3%) τοις εκατό του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

στ.  Η συνδρομή μιας από τις παραπάνω ασυμβίβαστες ιδιότητες συνεπάγεται την έκπτωση του 
Διευθυντή και την ακυρότητα της σύμβασης. 

ζ.  Ο Διευθυντής έχει υποχρέωση τήρησης της εχεμύθειας και δεσμεύονται από το 
επαγγελματικό απόρρητο. 

 
5. Διαδικασία επιλογής 
 
Ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ επιλέγεται ως ακολούθως: 
α.  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση 

ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Διευθυντή. Η πρόσκληση, η οποία αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής, καθώς επίσης και τη 
μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων. 

β.  Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ι.Τ.Ε., επιτροπή επιλογής από τρία (3) μέλη του Ιδρύματος, με 
αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των επιστημονικών πεδίων 
του Ιδρύματος και επαρκή εθνική και διεθνή εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων.  

γ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Ε., επιλέγει ορίζει τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους 
για τη συγκρότηση της επιτροπής επιλογής τα οποία μπορεί να προέρχονται και από τα 
μέλη είτε του Διοικητικού Συμβουλίου είτε των Ινστιτούτων του Ιδρύματος.  

δ.  Τα μέλη της επιτροπής επιλογής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη 
θέση που έχει προκηρυχθεί. Η επιτροπή επιλογής αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους 
υποψηφίους και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, πίνακα κατά τη 
σειρά αξιολόγησής τους.  

ε.  Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, διορίζει με την επιφύλαξη των όρων της παρ. 
15 της παρούσης πρόσκλησης ως Διευθυντή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ τον πρώτο στον πίνακα 
αξιολόγησης. Ο Διευθυντής συνάπτει σύμβαση ορισμένου χρόνου. 

στ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να παύσει, με απόφασή του, τον Διευθυντή του Δικτύου 
ΠΡΑΞΗ, για λόγους αδυναμίας ή ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 
6. Προσόντα Διευθυντή 
Ο Διευθυντής του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ», πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της 
υποψηφιότητάς του/της να έχει τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα: 
α.  Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε Θετικές 
Επιστήμες ή επιστήμες Μηχανικού. 

β.   Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σπουδών στη ή τίτλου σπουδών 
αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της 
αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας 
και αντιστοιχίας. 

γ.   Γνώση της Ελληνικής γλώσσας και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2). Η 
γνώση της αγγλικής γλώσσας θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 
50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) 
και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ισχύει σήμερα. 

δ.  Τρία (3) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό 
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πλήρωσης θέσης, κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών. 
ε.   Τουλάχιστον δεκαετή εργασιακή εμπειρία εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα έτη 

εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.  
στ.  Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών έργων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 

με την ιδιότητα του συντονιστή και επιστημονικά υπευθύνου σε τουλάχιστον δέκα εξ 
αυτών. 

ζ.  Σημαντική διοικητική πείρα, ήτοι τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέση προϊσταμένου με 
άμεση εποπτεία πολυπληθών ομάδων (άνω των 25 ατόμων). 

η.  Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους 
Έλληνες άρρενες υποψηφίους). 

θ.  Να μην έχει συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του/της. 
ι.  Να μην έχει καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 
καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να 
μην έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του 
προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχει στερηθεί 
λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα. Να μην τελεί υπό στερητική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 
μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 
7.  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα-κριτήρια 
 

α.  Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος στην Καινοτομία ή Επιχειρηματικότητα ή 
Επιχειρηματική Στρατηγική ή Μεταφορά Τεχνολογίας ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης 
ειδικότητας της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. 
Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής 
θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας. 

β.  Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης σε οικονομικές επιστήμες ή ΜΒΑ ή 
άλλου τύπου πιστοποίηση εκπαίδευσης άνω των 400 ωρών σε οικονομικά. 

γ.  Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωσης 
θέσης, πλέον των 3 ετών, και έως 8 έτη, κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών. 

δ.  Προηγούμενη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πλέον των δύο (2) ετών και έως 
έξι (6) έτη σε θέματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, διαπραγματεύσεις 
στρατηγικής και αδειοδότησης, αξιολογήσεις ετοιμότητας εμπορευματοποίησης 
τεχνολογίας και σύναψης συνεργατικών συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης ή 
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία για την εύρεση, αξιολόγηση και βοήθεια 
κατάλληλων τεχνολογιών για εμπορική εκμετάλλευση (π.χ. Licensing, Spin-off) ή 
ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (αποδεδειγμένη συμμετοχή σε εταιρικό 
σχήμα) στα πλαίσια καινοτόμου επιχειρηματικής προσπάθειας (Start-up) με τεχνολογικό 
αντικείμενο. 

ε.  Συμμετοχή σε εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς ή επιτροπές σε αντικείμενο σχετικό με 
υποστήριξη ΜμΕ, χρηματοδότηση καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας. 

στ.  Διοικητική εμπειρία (διοίκηση ομάδων άνω των 25 ατόμων) για διάστημα πλέον των 3 
ετών, και έως 7 έτη, κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών. 

ζ.  Προφορική συνέντευξη με την οποία θα αξιολογηθούν η εμπειρία του υποψηφίου σε 
ζητήματα συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση, η ικανότητα έκφρασης και χειρισμού 
της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και στοιχεία της προσωπικότητας του, 
ιδίως, επικοινωνιακές δεξιότητες, συνδυαστική σκέψη, ικανότητα συνεργασίας σε 
ομάδα, ευγένεια, δηλαδή στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την προκηρυσσόμενη 
θέση και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν με άλλο τρόπο. 

η.  Αντιστοιχούσα βαθμολογία συνεκτιμώμενων πρόσθετων προσόντων – κριτηρίων 
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*Οι θεματικές ενότητες και το σύστημα βαθμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέντευξη 
περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

A/A Θεματική ενότητα συνέντευξης Επίπεδο Γνώσης/Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

 

1 Εμπειρία του υποψηφίου σε 
ζητήματα συναφή με την 
προκηρυσσόμενη θέση 

«Αδύναμος (1)» 
«Μέτριος (2)»,  
«Ικανοποιητικός (3)», 
«Καλός (4)»,  
«Άριστος (5)» 

20% 

2 Επαγγελματική συμπεριφορά και 
ικανότητα επικοινωνίας 

«Αδύναμος (1)» 
«Μέτριος (2)»,  
«Ικανοποιητικός (3)», 
«Καλός (4)»,  
«Άριστος (5)» 

20% 

3 Ικανότητα επιτυχούς δράσης 
στο πλαίσιο ομάδας 

«Αδύναμος (1)» 
«Μέτριος (2)»,  
«Ικανοποιητικός (3)», 
«Καλός (4)»,  
«Άριστος (5)» 

20% 

Προσόν - Κριτήριο Μονάδες - Βαθμολόγησης 

Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος στην Καινοτομία, την 
Επιχειρηματικότητα ή την  Μεταφορά Τεχνολογίας. 

15 

Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης σε 
οικονομικές επιστήμες ή ΜΒΑ ή άλλου τύπου 
πιστοποίηση εκπαίδευσης άνω των 400 ωρών σε 
οικονομικά. 
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Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με 
αυτό της υπό πλήρωσης θέσης, πλέον των 3 ετών, και έως 
8 έτη, κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών. 

0-30 
(3 μονάδες για κάθε 6 μήνες) 

Προηγούμενη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 
πλέον των δύο (2) ετών και έως έξι (6) ετών σε θέματα 
προστασίας πνευματικής  ιδιοκτησίας, διαπραγματεύσεις 
στρατηγικής και αδειοδότησης,  αξιολογήσεις  
ετοιμότητας εμπορευματοποίησης τεχνολογίας και 
σύναψης συνεργατικών συμφωνιών έρευνας και 
ανάπτυξης ή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία για 
την εύρεση, αξιολόγηση και βοήθεια κατάλληλων 
τεχνολογιών για εμπορική εκμετάλλευση (π.χ. Licensing, 
Spin-off) ή ανάπτυξη επιχειρηματικής
 δραστηριότητας (αποδεδειγμένη συμμετοχή σε 
εταιρικό σχήμα) στα πλαίσια καινοτόμου 
επιχειρηματικής προσπάθειας (Start-up) με τεχνολογικό 
αντικείμενο. 
 

0-10 
(3 μονάδες για κάθε μήνα, και έως 12 μήνες) 

Συμμετοχή σε εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς ή 
επιτροπές σε αντικείμενο σχετικό με υποστήριξη ΜμΕ, 
χρηματοδότηση καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας. 
 

10 
(2 μονάδες για κάθε περίπτωση) 

Διοικητική εμπειρία (διοίκηση ομάδων άνω των 25 
ατόμων)για διάστημα πλέον των 3 ετών, και έως 7 
έτη, κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών 

 
 
 

 

24 
(3 μονάδες για κάθε έξι μήνες) 

Συνέντευξη * 0-50 

ΑΔΑ: ΨΒΡΖ469ΗΚΥ-ΓΔΒ



 

6 

4 Κατανόηση των απαιτήσεων του 
αντικειμένου του έργου 

«Αδύναμος (1)» 
«Μέτριος (2)»,  
«Ικανοποιητικός (3)», 
«Καλός (4)»,  
«Άριστος (5)» 

20% 

5 Κίνητρα υποψηφιότητας – 
Επαγγελματικοί στόχοι  

«Αδύναμος (1)» 
«Μέτριος (2)»,  
«Ικανοποιητικός (3)», 
«Καλός (4)»,  
«Άριστος (5)» 

20% 

 
8. Τόπος παροχής εργασίας 
Τόπος παροχής εργασίας για τον Διευθυντή του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ» ορίζονται οι εγκαταστάσεις 
και τα γραφεία του Ι.Τ.Ε.. 
 
9. Είδος απασχόλησης και διάρκειά της 
Η θέση του Διευθυντή του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ» είναι αποκλειστικής απασχόλησης για τριετή 
(3ετή) θητεία με δυνατότητα ανανέωσής της μόνο μία φορά. 
 
10. Αποδοχές 
 
Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται στη βάση των σχετικών προβλέψεων του ενιαίου 
μισθολογίου και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ι.Τ.Ε.  
 
 
11. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
 
α.  Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης (βλ. συν). 
β.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
γ.  Πρωτότυπους τίτλους σπουδών ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών ή νομίμως 

επικυρωμένων φωτοαντιγράφων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, συνοδευόμενων από 
την επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα καθώς και την πράξη αναγνώρισης 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

  Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η πράξη αναγνώρισης, προσκομίζεται η σχετική 
αίτηση. Η έκδοση της πράξης αναγνώρισης είναι προϋπόθεση για την πρόσληψη του 
υποψηφίου/της υποψήφιας. 

δ.  Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή άλλο πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τις 
παραπάνω γνώσεις και επαγγελματικές εμπειρίες (πρωτότυπα ή επικυρωμένα νόμιμα 
φωτοαντίγραφα). 

ε.   Η συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης επαγγελματική εμπειρία 
αποδεικνύεται ως εξής: 

a.  Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε εξαρτημένη σχέση εργασίας, 
με την προσκόμιση (i) βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση, 
εκτύπωση ενσήμων κλπ.) και (ii) βεβαίωσης εργοδότη με την οποία θα βεβαιώνεται 
το αντικείμενο της απασχόλησης ή αντίγραφο της σύμβασης εργασίας. 

b.  Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε μη εξαρτημένη σχέση 
εργασίας (π.χ. απασχόληση με σύμβαση έργου, άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος), με την προσκόμιση (i) βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας (ii) 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση, εκτύπωση ενσήμων, κλπ) 
και (iii) των τυχόν συναφθεισών συμβάσεων. 

c.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε υπηρεσίες παρασχεθείσες με 
τίτλο κτήσης (πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης), με την προσκόμιση των 
συναφθεισών συμβάσεων 

στ. Όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την επιτυχή συμμετοχή του 
υποψηφίου/της υποψηφίας σε ερευνητικά έργα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με 
οποιαδήποτε ιδιότητα, καθώς και την ενδεχόμενη εμπειρία του/της στο σχεδιασμό και 
σύνταξη προκηρύξεων δράσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων ή/και στην 
αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών έργων (ενδεικτικά: συμβάσεις έργου ή εργασίας, 
αποφάσεις ορισμού ως αξιολογητή/αξιολογήτριας, βεβαιώσεις συμμετοχής σε 
ερευνητικό έργο/διαδικασία αξιολόγησης/διαδικασία προκήρυξης δράσης 
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χρηματοδότησης, παραδοτέο ή παραδοτέα του ερευνητικού έργου/των ερευνητικών 
έργων κ.ο.κ.). 

 
ζ. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ρητά από τον 

ενδιαφερόμενο: α) η ακρίβεια όλων των στοιχείων και εγγράφων που υποβάλει με την 
υποψηφιότητά της/του, β) η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη 
απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους), και γ) ότι δεν έχει καταδικασθεί για 
κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί 
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς 
και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει 
παραγραφεί, δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα, δεν τελεί υπό 
στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 
Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν πλέον να εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr). 

 
12. Προαιρετικά Δικαιολογητικά 
 
Συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν, και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που επιθυμεί να 
προσκομίσει ο/η ενδιαφερόμενος/-η για την τεκμηρίωση των στοιχείων που αναφέρονται στο 
βιογραφικό σημείωμα και την εν γένει υποστήριξη της υποψηφιότητάς του/της. 
 
 
13.  Υποβολή αιτήσεων - Προθεσμία υποβολής 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους 
με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως συνημμένα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), 
μέχρι και την  29/7/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
valia@admin.forth.gr   & central@admin.forth.gr  
 
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75), η δε 
ανακρίβεια ή αναλήθεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις για υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς υπεύθυνης 
δήλωσης. 
 
14. Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων 
 
α.  Από τις υποψηφιότητες που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 

ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων που 
περιγράφονται στην παρούσα. 

β.  Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. 

γ.  Υποψηφιότητες, οι οποίες δε συνοδεύονται από οποιοδήποτε από τα 
ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και με το ανωτέρω 
αναφερόμενο περιεχόμενο, απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται. 

δ.  Υποψηφιότητες που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα απορρίπτονται 
και δεν αξιολογούνται. 

ε.  Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για την 
παραλαβή της αίτησής τους. 

στ.  Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συνίσταται στην αξιολόγηση του βιογραφικού και 
των λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων και σε προσωπική συνέντευξη. 

ζ.  Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και η αίτησή τους 
συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε 
ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους κοινοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. 

mailto:valia@admin.forth.gr%20%20%20&
mailto:central@admin.forth.gr
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η.  Ο/η ενδιαφερόμενος/-η που θα επιλεγεί, θα ειδοποιηθεί για την αρχική αποδοχή της 
υποψηφιότητάς του/της και θα κληθεί να τεκμηριώσει τα προσόντα του/της 
προσκομίζοντας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών) για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψής του/της καθώς και πρόσφατο 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας [εκδόσεως 
μέχρι προ τριών (3) μηνών]. 

θ.  Σε περίπτωση που τα προσκομιζόμενα για την πρόσληψη δικαιολογητικά δεν 
συμφωνούν με τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά την 
υποβολή της υποψηφιότητας, ο/η υποψήφιος/α απορρίπτεται και δεν προσλαμβάνεται. 

ι.  Υποψήφιος/α που δεν προσέρχεται στη προφορική συνέντευξη απορρίπτεται. 
ια.  Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας Έρευνας, της ΓΓΕΚ, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
ια.  Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που 

υποβάλλονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλη χρήση πέραν της παρούσας 
πρόσκλησης, ούτε θα εκχωρηθούν σε τρίτους. 

ιβ.  Ο υποψήφιος, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα, 
δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων σε αποκλειστική 
προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας Έρευνας. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των 
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 5 του ν. 2690/1999. 

ιγ.  Αντικατάσταση της υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

ιδ.  Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. 
Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση υποψηφιότητας, είτε στο βιογραφικό 
σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, 
δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα αξιολογηθούν για την κατάταξη των υποψηφίων. 

 
15.  Λοιποί όροι της διαδικασίας 
 
α.  Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα 

προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων. 
β.  Η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος 

υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας. 
 γ.  Αρμόδια να εξετάσει τις τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν είναι τριμελής Επιτροπή 

Ενστάσεων αποτελούμενη από το μέλη του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας η οποία 
ορίζεται με τα αναπληρωματικά της μέλη, από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του 
Ιδρύματος. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις 
συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο ή 
οποιανδήποτε υποψήφια. 

  
H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
Έρευνας  https://www.forth.gr/el/home/  
  
Πληροφόρηση: 
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε : 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας  

Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 

Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης 

Υπ’ όψιν Γραμματείας Κεντρικής Διεύθυνσης ΙΤΕ,   κ. Βάλια Γκαγκαουδάκη  

 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ μπορείτε να βρείτε 
στο https://praxinetwork.gr 

https://www.forth.gr/el/home/
ΑΔΑ: ΨΒΡΖ469ΗΚΥ-ΓΔΒ
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