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ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ηράκλειο 1/12/2017
Αριθ. πρωτ.: 962
Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,
κ. Χ. Γ. Μακριδάκης
Έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
1.

Το 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 εποπτεία (ενσωμάτωσης της Οδηγίας2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ
3. Το 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 Οδηγίας2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού
4. 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»
5. Το αρθ. 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και
αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
6. Το Π.Δ.432/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ»,
7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄2193 /
31.12.2010)
8. Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον διορισμό του Χαράλαμπου Μακριδάκη ως ∆/ντή του
Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών/ΙΤΕ, με αριθμό 41098/16-3-2017 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 124/16-3- 2017).
9. Την υπ αριθ.133654/2017 Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 396/16.08.2017) «α) Ορισμός εκπροσώπου των ερευνητών και ΕΛΕ στο Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ), β) Ορισμός εκπροσώπου του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στο Δ.Σ. του ΙΤΕ, γ) τροποποίηση
της συγκρότησης του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα»
10. Τη γενική πολιτική και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΙΤΕ
11. Τοv ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
12. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τον N.4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

14.

Τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις»

15.

Το από 22-11-2017, πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στα πλαίσια του
έργου με τίτλο «Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων Sentinels για την υποστήριξη του αστικού σχεδιασμού στη
Ρωσία» (SEN4RUS – exploiting Sentinels for supporting urban planning applications at city and regional levels in Russia)
με κωδικό ΓΓΕΤ Α.Π.: 169962/I4 10/10/2017
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Εγκρίνει το από 22-11-2017, πρακτικό της επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων για μια
σύμβαση μεταδιδακτορικού ερευνητή πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
ειδικότητας τηλεπισκόπησης αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στο αστικό μικρόκλιμα στο πλαίσιο του
έργου με τίτλο «Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων Sentinels για την υποστήριξη του αστικού
σχεδιασμού στη Ρωσία» (SEN4RUS – exploiting Sentinels for supporting urban planning applications at
city and regional levels in Russia) με κωδικό ΓΓΕΤ Α.Π.: 169962/I4 10/10/2017 διετούς διάρκειας, του
Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και συγχρηματοδοτείται από
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αριθ. Πρωτ. προκήρυξης 841-02/11/2017, ΑΔΑ: Ψ3ΥΠ469ΗΚΥ7ΥΧ , (diavgeia.gov.gr).
Εγκρίνει την αξιολόγηση της προτάσεως της κας Ζηνοβίας Μητράκα, η οποία εμπροθέσμως κατατέθηκε.
Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής για την επιλογή της κας Ζηνοβίας Μητράκα για την θέση του
μεταδιδακτορικού ερευνητή πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
ειδικότητας τηλεπισκόπησης αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στο αστικό μικρόκλιμα στο πλαίσιο του
έργου SEN4RUS με τίτλο «Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων Sentinels για την υποστήριξη του αστικού
σχεδιασμού στη Ρωσία» (SEN4RUS – exploiting Sentinels for supporting urban planning applications at
city and regional levels in Russia) με κωδικό ΓΓΕΤ Α.Π.: 169962/I4 10/10/2017 διετούς διάρκειας, του
Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση
της απόφασης, δηλαδή μέχρι τις 8/12/2017 και ώρα 13:00, 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 κα Ζηνοβία Μητράκα η έγγραφη αποδοχή της θέσης εντός δύο εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση
μη αποδοχής, είτε παρέλευση της προθεσμίας, η διαδικασία επιλογής θα κηρυχτεί άγονη, καθώς δεν
υπάρχει άλλος υποψήφιος.

Χαράλαμπος Μακριδάκης
Διευθυντής ΙΥΜ

