
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 

Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8 
105 61 Αθήνα 
Πληροφ: Αλεξάνδρα Ρίζου 

Τηλ: 2103607690 fax: 2103636109 
Email: praxi@praxinetwork.gr 

Αρ. πρωτ. 100380 

Αθήνα, 7/2/2023 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση 
σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων με έδρα την Αθήνα 
και κωδικό θέσης TTO_FIN_ATH_JAN_23 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ 

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω: 

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 Π.Δ. 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. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το 

άρθρο 30 αυτού 
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6. Το άρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

7. Τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα 

8. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ με αρ. Πρακτ. 334/21-5/25.06.2016 για τις αρμοδιότητες, 

τις εξουσιοδοτήσεις και τον ορισμό του Διευθυντή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ 

9. Την υπ. αριθ. 4883/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον «α) Διορισμό Ν. 

Ταβερναράκη στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

(ΙΤΕ), β) Ορισμό αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω φορέα, γ) Ανασυγκρότηση 

του ΔΣ του εν λόγω φορέα» (ΦΕΚ 33/ΥΟΔΔ/25.01.2021) 

10. Την υπ' αριθ. 79045/2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για α) τον διορισμό του 

Σάββα Χριστοφορίδη στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.) του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) τον ορισμό αυτού, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του εν 

λόγω φορέα και γ) την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα (ΦΕΚ 720/ΥΟΔΔ/11-08-2022), καθώς 

και τη διόρθωση σφάλματος στην ιδιότητα του κου Πασαδάκη στην απόφαση 79045/2022 (ΦΕΚ 

764/ΥΟΔΔ/26-08-2022) 

11. Τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 

12. Την υπ’ αριθ. πρακτικού Αρ. Πρακτικού 486/37-6/11.8.2022 απόφαση του ΔΣ του ΙΤΕ με την οποία 

εξουσιοδοτούνται οι Διευθυντές για την έγκριση των προσκλήσεων ενδιαφέροντος εκτάκτου προσωπικού για 

την εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων του ΙΤΕ. 

13. Την υπ’ αριθ. πρακτικού Αρ. Πρακτικού 494/38-6/19.12.2022 απόφαση του ΔΣ του ΙΤΕ με την οποία 

αποφασίζεται η πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού και εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής του Δικτύου 

ΠΡΑΞΗ για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 

Εγκρίνει 

την παράταση της προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 99106, 23/1/2023 και ΑΔΑ: 

929Δ469ΗΚΥ-Α4Ψ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και 

οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων με έδρα την Αθήνα με κωδικό θέσης TTO_FIN_ATH_JAN_23 

μέχρι την Παρασκευή, 17/2/2023 και ώρα 17:00. 

 

 

Ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ 

 
 

Παναγιώτης Καρνιούρας 
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