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Α.Π. 67547 

Ηράκλειο, 8/12/2021 
 
 
 

Θέμα: Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση  (1) θέσης  έκτακτου προσωπικού  
(Επιστημονικός συνεργάτης, Υποστήριξη Οικονομικής και Τεχνικής Διαχείρισης Ερευνητικών 
Έργων) με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 
«Ανάπτυξη Οριζόντιων Ερευνητικών Δράσεων» του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών 
του ΙΤΕ. . Αριθ. Πρωτ. προκήρυξης 63481/20-10-21  ΑΔΑ: Ω2Η5469ΗΚΥ-Ε00 (diaygeia.gov. gr). 
 

Ο Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,  

κ. Ν. Ταβερναράκης 

Έχοντας υπ όψιν: 

 

1. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

3. 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»  

4. Το Π.Δ. 432/1987 (ΦΕΚ΄Α΄204) Σύσταση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας  

5. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β’ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 

2193/31.12.2010).  

6. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα,  

7. 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  

8. Τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 

9. Την υπ' αριθμ. 69703/23-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΟΟ46ΜΤΛΡ-7Ρ0 ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και  

Επενδύσεων με θέμα: α) Διορισμός του Χαράλαμπου Μακριδάκη στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου 

Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) ορισμός αυτού, ως μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του εν λόγω φορέα  

10.  Την υπ. αριθ. 4883/18-01-2021  (ΑΔΑ: ΩΥΖΚ46ΜΤΛΡ-4Φ3 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

για τον  «α) Διορισμό Ν. Ταβερναράκη στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) Ορισμό αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω φορέα 

11. Την υπ. αριθ. 1189/2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Ορισμός εκπροσώπου 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

(ITE)» (ΦΕΚ 34/ΥΟΔΔ/18.1.2020) 

12. Την υπ' αριθμ. 102764/22.9.2021 (ΑΔΑ: Ω8Ω046ΜΤΛΡ-ΕΗ3) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων με θέμα ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα» (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/25.9.2021). 

13. Την υπ. αριθ. 444/32-6/1.2.21 απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ για την εξουσιοδότηση των Διευθυντών των Ινστιτούτων, για 

την προκήρυξη των θέσεων έκτακτου προσωπικού και υποτροφιών για την υλοποίηση των έργων και των 

προγραμμάτων του ΙΤΕ 

http://www.diaygeia.gr/
ΑΔΑ: 9ΞΩΓ469ΗΚΥ-Ν4Ω



14. Tην υπ΄αριθ. Πρακτ. Αρθ.  468/37-6/7.12.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και    Έρευνας, με 
την  οποία εγκρίνεται το από «1-12-2021» πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων και γίνεται 
αποδεκτή η εισήγηση της επιτροπής  

15. Την με Αριθ. Πρωτ. προκήρυξης 63481/20-10-21  ΑΔΑ: Ω2Η5469ΗΚΥ-Ε00 (www.diaygeia.gr) με τίτλο “Ανάπτυξη 
Οριζόντιων  Ερευνητικών Δράσεων» 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

την αποδοχή της αίτησης  με αρ. πρωτ. 64353/ 02-11-2021 η οποία κατετάγη πρώτη στον πίνακα 

κατάταξης για πλήρωση θέσης έκτακτου προσωπικού  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Ανάπτυξη 

Οριζόντιων Ερευνητικών Δράσεων» . Αριθ. Πρωτ. προκήρυξης 63481/20-10-21  ΑΔΑ: Ω2Η5469ΗΚΥ-

Ε00 (diaygeia.gov. gr) 

 

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

- Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 

την επομένη της ανάρτησης της παρούσας απόφασης και δικαίωμα πρόσβασης, για το ίδιο 

χρονικό διάστημα, (α) στους φακέλους υποψηφιότητας και στον πίνακα 

αξιολόγησης/κατάταξης των υποψηφίων και (β) στο πρακτικό της αξιολόγησης.  H πρόσβαση 

σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνυποψηφίων περιορίζεται στα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση 

της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης/ των συγκεκριμένων 

προς πλήρωση θέσης/θέσεων. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα ή/ και στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα, το ΙΤΕ θα ενημερώσει τα 

υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο." 

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, θα 

ζητηθεί από τον επιτυχόντα/την επιτυχούσα 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 της Κεντρικής Διεύθυνσης ΙΤΕ 

 

Νεκτάριος Ταβερναράκης 
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