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Αριθ. Πρωτ. 193
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 13/5/2016

Ο ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) του ΙΤΕ Καθ. Βασίλειος ∆ουγαλής, έχοντας υπόψη:
Τον Νόμο 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
1.
2.
Τον Ν. 1514/85 "Ανάπτυξη Επιστηµονικής & Τεχνολογικής Έρευνας"
3.
Το Π∆ 432/87 "Σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΕΡΕΥΝΑΣ"
4.
Τον Εσωτερικό Κανονισµό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ
Β΄2193/31.12.2010)
5.
Την απόφαση διορισµού του κ. Βασιλείου ∆ουγαλή ως ∆/ντή του ΙΥΜ µε αριθµό 13586 (ΦΕΚ 311,20/7/2009
6.
Την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων 932/28-1-2014 ΦΕΚ ΥΟ∆∆
48/18-5-2014 για την ανασυγκρότηση του διοικητικού συµβουλίου του ΙΤΕ
7.
Τις διατάξεις του Π∆ 113/10 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες
8.
Την γενική πολιτική και τις σχετικές αποφάσεις του ∆Σ του ΙΤΕ
9.
Το από 13-05-2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για µια Σύµβαση Επιµόρφωσης Εξειδίκευσης σε βοηθό έρευνας, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο URBANFLUXES µε αντικείµενο την
“Επικαιροποίηση και στατιστική ανάλυση των δεδοµένων δοµής του Αστικού περιβάλλοντος της περιοχής του
Ηρακλείου”, για χρονικό διάστηµα 3, Αριθµός προκήρυξης [Αριθ. Πρωτ. 176-27/4/2016, Α∆Α: 7ΚΧΟ469ΗΚΥ8ΩΥ (diavgeia.gov.gr)].

Εγκρίνει το από 13-5-2016 πρακτικό της επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων για μια Σύμβαση
Επιμόρφωσης - Εξειδίκευσης σε βοηθό έρευνας, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο URBANFLUXES με
αντικείμενο την “Επικαιροποίηση και στατιστική ανάλυση των δεδομένων δομής του Αστικού περιβάλλοντος της
περιοχής του Ηρακλείου”, για χρονικό διάστημα 3, Αριθμός προκήρυξης [Αριθ. Πρωτ. 176-27/4/2016, ΑΔΑ:
7ΚΧΟ469ΗΚΥ-8ΩΥ (diavgeia.gov.gr)]
Εγκρίνει την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προτάσεων
1. Τζελίδη Δήμητρας
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2. Αναγνώστου Μάριου
3. Singh Pushpinder
4. Tudor Oghina
5. Πετράκη Αικατερίνης
οι οποίες εμπροθέσμως κατατέθηκαν.
Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής για την επιλογή της πρότασης της κ. Τζελίδη Δήμητρας για χορήγηση
Σύμβασης υποτροφίας Επιμόρφωσης - Εξειδίκευσης συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών, στα πλαίσια του
ερευνητικού έργου έργου URBANFLUXES (http://urbanfluxes.eu) / HORIZON 2020 (no. 637519, funded under
H2020-EO-1-2014 “New ideas for Earth-relevant space applications”), με αντικείμενο την “Επικαιροποίηση και
στατιστική ανάλυση των δεδομένων δομής του Αστικού περιβάλλοντος της περιοχής του Ηρακλείου”. .
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της
απόφασης, δηλαδή μέχρι τις 18-5-2016, ώρα 16:00, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης, για το ίδιο χρονικό διάστημα,
(α) στους ατομικούς φακέλους και τον πίνακα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, και (β) στα κριτήρια
αξιολόγησης υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στην
γραμματεία του ΙΥΜ του ΙΤΕ, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς προς το ΙΥΜ
(ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή που παραλαμβάνεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας). Οι ενστάσεις θα
αξιολογηθούν από την επιτροπή και οι αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές.
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, θα ζητηθεί από την κ.
Τζελίδη Δήμητρα η έγγραφη αποδοχή της υποτροφίας εντός τριών εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση μη αποδοχής,
είτε παρέλευσης της προθεσμίας, θα ζητηθεί από τον κ. Αναγνώστου Μάριο η έγγραφη αποδοχή της υποτροφίας
εντός τριών εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση μη αποδοχής, είτε παρέλευσης της προθεσμίας, θα ζητηθεί κατά
σειράν από τον κ. Singh Pushpinder, κ. Tudor Oghina και κ. Πετράκη Αικατερίνη η έγγραφη αποδοχή της
υποτροφίας εντός τριών εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση μη αποδοχής, είτε παρέλευσης της προθεσμίας η
διαδικασία επιλογής θα κηρυχτεί άγονη.
Ο Διευθυντής του ΙΥΜ

Καθ. Βασίλειος Δουγαλής

