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ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/12/2016

Αριθ. πρωτ. 679

Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) του ΙΤΕ ∆ρ. Εμμανουήλ Κ.
Σκαρσουλής,
Έχοντας υπόψη,
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∆ 432/1987 «Σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ι∆ΡΥΜΑ 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. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»
6. Τις διατάξεις του Π∆ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες.
7. Την το υπ’ αριθ. 232/14-3/14/11/2009 απόφαση του ∆.Σ του ΙΤΕ για τον ορισµό του Εµµανουήλ Σκαρσουλή ως Αναπληρωτή
∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηµατικών.
8. Την υπ. αριθ. 190508/2016 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων για τον «α)
∆ιορισµό Ν. Ταβερναράκη στη θέση του ∆ιευθυντή της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β)
Ορισµό αυτού ως Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω φορέα, γ) Ανασυγκρότηση του ∆Σ του εν λόγω φορέα» (ΦΕΚ
611/ΥΟ∆∆/11.11.2016)
9. Την υπ΄αριθ. 342/22-6/14.11.2016 «Απόφαση συγκρότησης σε Σώµα του ∆Σ του ΙΤΕ & Ανάληψη καθηκόντων τρεχουσών
υποθέσεων από τους Αναπληρωτές ∆ιευθυντές ΙΠ, ΙΜΒΒ, ΙΥΜ και ΙΜΣ»
10. Την γενική πολιτική και τις σχετικές αποφάσεις του ∆Σ του ΙΤΕ
11. Το από 29-8-2016 πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση µεταδιδακτορικού ερευνητή στο πρόγραµµα HERACLES (H2020
DRS-2015, Proposal No. 700395)

Εγκρίνει το από 12-12-2016 πρακτικό της επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων για μια
θέση Επιστήμονα του ΙΤΕ-ΙΥΜ συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος
περιβαλλοντικών μετρήσεων, στη συλλογή και ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων, στη
γεωμορφολογική αποτύπωση και στην εκτίμηση των σχετιζόμενων με το θαλάσσιο
περιβάλλον επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα παράκτια μνημεία πολιτιστικής
κληρονομιάς, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου HERACLES (H2020-DRS-2015, Proposal
No. 700395), που χρηματοδοτείται υπό το πλαίσιο H2020. Αριθμός προκήρυξης: ΑΔΑ:
6ΚΛΧ469ΗΚΥ-ΞΔΞ (diavgeia.gov.gr)
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Εγκρίνει την αξιολόγηση των προτάσεων των 1. κου. Ιωάννης Μαλαχιά 2. κου. Γεώργιου
Γκιώνη και 3. κου. Δημήτριου Χατζηστρατή οι οποίες εμπροθέσμως κατατέθηκαν.
Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής για την επιλογή της πρότασης του κου. Γκιώνη
Γεωργίου, με αντικείμενο την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικών
μετρήσεων, στη συλλογή και ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων, τη γεωμορφολογική
αποτύπωση και την εκτίμηση των σχετιζόμενων με το θαλάσσιο περιβάλλον επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στα παράκτια μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, στα πλαίσια του
ερευνητικού έργου HERACLES (H2020-DRS-2015, Proposal No. 700395), που
χρηματοδοτείται υπό το πλαίσιο H2020.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
ανάρτηση της απόφασης, δηλαδή μέχρι τις 22/12/2016 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 τον κο. Γκιώνη Γεώργιο, η έγγραφη αποδοχή της θέσης εντός δύο εργασίμων
ημερών. Σε περίπτωση μη αποδοχής, είτε παρέλευση της προθεσμίας, η διαδικασία επιλογής
θα κηρυχτεί άγονη μιας και οι δύο άλλοι υποψήφιοι δεν μπορούν να θεωρηθούν επιλαχόντες.

Εµµανουήλ Κ. Σκαρσουλής

Αναπληρωτής ∆ιευθυντής ΙΥΜ

