
 

 
 

  

  

 
 
 

 
 
 

 

 

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. 103916 

Αθήνα, 17/03/2023  

Θέμα: Αποτελέσματα αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου 

για μία (1) θέση συμβούλου μεταφοράς  τεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης και κωδικό θέσης 

(TTO_HER_FEB_2023_NAT_MED)  

 

O Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, Κ. Κωνσταντίνος Βαβέκης  

Έχοντας υπ’όψιν:  

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 N. 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 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»  

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

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

6. Το ΠΔ 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους»  

7. Το Π.Δ. 432/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ»  

8. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 

Β΄ 2193/31.12.2010)  
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9. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ με αρ. Πρακτ. 496/38-6/23.1.2023 (ορισμός 

και αρμοδιότητες του Διευθυντή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ) και αρ. Πρακτ. 497/39-6/13.2.2023 

(εξουσιοδοτήσεις του Διευθυντή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ) 

10. Την υπ'αριθ. 4883/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον α) Διορισμό 

του Ταβερναράκη Νεκτάριου στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος 

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

του εν λόγω φορέα και γ) ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα. (ΦΕΚ 33/ΥΟΔΔ/25-

012021)  

11. Την υπ' αριθ. 1189/2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο "Ορισμός 

εκπροσώπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)" (ΦΕΚ 34/ΥΟΔΔ/18.1.2020) 

12. Την υπ' αριθ. 11122/2023 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον διορισμό 

του Βασιλείου Ντζιαχρήστου στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και 

Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), τον ορισμό αυτού, ως μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του εν λόγω φορέα και την ανασυγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του εν λόγω φορέα. (ΦΕΚ 115/ΥΟΔΔ/09-02-2023) 

13. Την υπ’ αριθ. 497/39-6/13.2.2023 απόφαση του ΔΣ του ΙΤΕ με την οποία εξουσιοδοτούνται οι 

Διευθυντές των Ινστιτούτων/Δομών, για την έγκριση των προσκλήσεων ενδιαφέροντος εκτάκτου 

προσωπικού για την εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων του ΙΤΕ 

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

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016  

15. Tην υπ΄αριθ. Πρακτικού 497/38-6/13.2.2023 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Έρευνας, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση από το ΙΤΕ / Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ενός συμβούλου 

μεταφοράς τεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης 

16. Τη με αρ. πρωτ. 101227, 16/2/2023 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση 

συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης (Κωδικός θέσης 

TTO_HER_FEB_2023_NAT_MED) (https://www.forth.gr/el/jobs/show/&tid=1134) με ΑΔΑ: 

Ρ7Δ6469ΗΚΥ-ΩΗΖ 

17. Tην υπ΄αριθ. Πρακτικού απόφαση του Δ.Σ. 499/39-6/10.3.2023 του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Έρευνας, με την οποία εγκρίνονται το από 6/3/2023 πρακτικό νο1, και το από 7/3/2023 πρακτικό 

νο2 της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  

Την κατάταξη της πρότασης με αρ. Πρωτ. 102438 /2.3.2023 στην πρώτη θέση του πίνακα κατάταξης με 

βαθμό 81,5/100. 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της 

παρούσας απόφασης και δικαίωμα πρόσβασης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, (α) στους φακέλους 

υποψηφιότητας και στον πίνακα αξιολόγησης/κατάταξης των υποψηφίων και (β) στο πρακτικό της 

αξιολόγησης.  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 των συγκεκριμένων προς πλήρωση θέσεων. 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.  

  

https://www.forth.gr/el/jobs/show/&tid=1134
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Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους 

ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης 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 αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και 

δεν εξετάζονται. 

O Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ  

 

  

Κωνσταντίνος Βαβέκης 

ΑΔΑ: 9ΧΞΖ469ΗΚΥ-ΒΤΛ
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