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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ,
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης

Α.Π. 999

Ηράκλειο, 4/9/18

Θέμα: Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση (1) θέση Τεχνικού-Επιστημονικού Συνεργάτη στην
περιοχή ‘Ηλεκτρονική Μάθηση’ για απασχόληση με ανάθεση έργου διάρκειας μέχρι 3 μηνών στα πλαίσια των έργων
ELPIDA και DoCENT. του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Αριθ. Πρωτ. προκήρυξης 951/10/8/2018,
ΑΔΑ: 75ΞΗ469ΗΚΥ-Λ87, (diavgeia.gov.gr).

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,
κ. Χ. Γ. Μακριδάκης
Έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

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»
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
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
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»
Το Π.Δ.432/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΑΣ»,
Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄2193 /
31.12.2010)
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∆∆ 124/16-32017).
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»
Τη γενική πολιτική και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΙΤΕ

10. 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».
11. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
12.
13.

Τον N.4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
Τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
. Τη με αριθμ.363/27-6/27.11.17, Αρθ. 370/27-6/27.02.2018. Αρθ. 380/27-6/20.07.2018 Απόφ. του ΔΣ του ΙΤΕ
που εγκρίνει την εκτέλεση της Πράξης, την διαχείριση της εκτέλεσης των έργων, την ένταξη του προϋπολογισμού
των στον προϋπολογισμό του ΙΤΕ, τον ορισμό της Αικατερίνης Κική ως επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και τον
ορισμό επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων και επιτροπής ενστάσεων
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15. Tην υπ΄αριθ. Πρακτ. 381/27-6/31.08 .2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με την
οποία εγκρίνεται το από «30/8/2018» πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων και γίνεται αποδεκτή η
εισήγηση της επιτροπής
16. Την με Αριθ. Πρωτ. προκήρυξης 951/10/8/2018, ΑΔΑ: 75ΞΗ469ΗΚΥ-Λ87, (diavgeia.gov.gr). με τίτλο «‘Ηλεκτρονική
Μάθηση’»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την αποδοχή της πρότασης με αρ. πρωτ.: 973/23.08. για την πλήρωση (1) θέση Τεχνικού-Επιστημονικού
Συνεργάτη στην περιοχή ‘Ηλεκτρονική Μάθηση’ για απασχόληση με ανάθεση έργου διάρκειας μέχρι 3 μηνών στα
πλαίσια των έργων ELPIDA και DoCENT του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Αριθ. Πρωτ. προκήρυξης
795/9/7/2018, ΑΔΑ: 78ΓΚ469ΗΚΥ-Μ4Ν, (diavgeia.gov.gr).

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης έχουν δικαίωμα :
A.

υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς το Ινστιτούτο
Υπολογιστικών Μαθηματικών - ΙΤΕ,

B.

πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν
προς το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών - ΙΤΕ εντός 5 εργασίμων ημερών από την επόμενη
της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, θα ζητηθεί από
θα ζητηθεί από τον/την επιτυχούσα η έγγραφη αποδοχή της θέσης, η έγγραφη αποδοχή της θέσης.
Οι ενστάσεις 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’ όψη και δεν εξετάζονται.
Ο Διευθυντής του ΙΥΜ
Χ. Γ. Μακριδάκης

