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Θέμα: Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης Πολιτικού Μηχανικού
ΠΕ στην ΤΥ/ΙΤΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
και Διευθυντής της ΚΔ του 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 2́ 04) 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 και β) την
ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα (ΦΕΚ 33 ΥΟΔΔ/25.01.2021).
10. Την Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρ. 116198 (ΦΕΚ 8931/ΥΟΔΔ/29.10.2021)
για την ανασυγκρότηση του ΔΣ του ΙΤΕ με θέμα α) Διορισμός της Αγγελικής – Χαρίκλειας Χαρλαύτη στη
θέση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Μεσογειακών σπουδών (Ι.Μ.Σ.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ), β) ορισμός αυτής, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του εν λόγω φορέα και γ)
ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα.
11. Την υπ αριθ. 57001/2020 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εσωτερικών (ΦΕΚ
277/Β/09.07.2020 για την αντιστοίχιση θέσεων ευθύνης του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου,
Ερευνητικού Κέντρου με την επωνυμία Ίδρυμα Έρευνας Τεχνολογίας (Ι.Τ.Ε.)
12. Την υπ’ αριθ. 474/37-6/11.02.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ με την οποία εγκρίνεται
η προκήρυξη της θέσης.
13. Την με ΑΔΑ: 6Ξ71469ΗΚΥ-5ΙΘ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. Πρωτ. 72784/22.02.2022 για
την υποβολή αιτήσεων.
14. Την υπ’ αριθ. 477/37-6/21.03.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ με την οποία εγκρίνεται
το από 09.03.2022 πρακτικό της Επιτροπής και γίνεται αποδεκτή η εισήγηση της επιτροπής.

-

Ανακοινώνει
Tην έγκριση του από 09.03.2022 πρακτικού της επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων.
Tην αποδοχή της πρότασης με αριθμό Πρωτοκόλλου 73898/09.03.2022 για την πλήρωση μιας θέσης
Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ στην Τεχνική Υπηρεσία του ΙΤΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο
πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων
συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την κατάταξη στον πίνακα
αξιολόγησης.
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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). Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς στην διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,
Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας, Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη, 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 ενστάσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή και οι
αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές.
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 στην ΤΥ/ΙΤΕ, εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή,
9.00 – 14.00).
Μετά το πέρας της περιόδου των ενστάσεων, ο επιτυχών θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει
σε σύναψη σύμβασης με το ΙΤΕ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθυντής της ΚΔ ΙΤΕ
Νεκτάριος Ταβερναράκης

