ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ: 192
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3/317
Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) του ΙΤΕ κ. Εµµανουήλ 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

Αποφασίζει την έγκριση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
STATISTICAL ANALYSIS AND CHARACTERIZATION
OF SEISMIC AND ACOUSTIC TIME SERIES
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ARCHERS, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ).
Αριθμός προκήρυξης: 75/1-2-2017
(http://www.iacm.forth.gr/_docs/jobs/PhD_Niarchos-call_IACM_3a.pdf)
ΑΔΑ: ΨΨΙΟ469ΗΚΥ-ΩΣΘ (diavgeia.gov.gr)
(EURAXESS - Announcement for Job ID 177883)
Ηράκλειο 3-3-2017
Μετά από αξιολόγηση των φακέλων που κατατέθηκαν, η υποψηφιότητα που πληροί τα απαιτούμενα
προσόντα και κρίνεται θετική για τις ανάγκες του προγράμματος ARCHERS είναι η εξής:
1. Σμαραγδάκης Κώστας
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Νικολάου Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών
700 13 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ. +30 2810391800
Fax +30 2810391801
Email: iacm@iacm.forth.gr

Η υποψηφιότητα της κ. Valeria Bondarenko δεν έγινε αποδεκτή καθώς δεν πληροί όλα τα κριτήρια
επιλεξιμότητας (eligibility criteria) όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική προκήρυξη.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι 10-3-2017 καθώς και δικαίωμα πρόσβασης
μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (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 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).
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, και εφόσον δεν υπάρξουν λόγοι τροποποίησης
των αποτελεσμάτων, θα ζητηθεί από τον κ. Σμαραγδάκη να προβεί σε έγγραφη αποδοχή της θέσης
εντός τριών εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση μη αποδοχής ή παρέλευσης της προθεσμίας η
διαδικασία επιλογής θα κηρυχτεί άγονη.

