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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρέθυμνο, 9/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 38747

Θέμα : Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού
στο πλαίσιο του Υποέργου «ΔΙΑΤΟΠΟ» της Πράξης «Διαχρονικά τοπία πολιτισμού της Κρήτης:
αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028190
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ),
κ. Αγγελική-Χαρίκλεια Χαρλαύτη
Έχοντας υπ όψιν:
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 εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας
2011/85/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 Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012)
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. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα
7. Το Π.Δ.432/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ».
8. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄
2193/31.12.2010).
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9. Τον Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης».
10. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
11. Το Π.Δ. 432/87 άρθρο 11 παρ. 5Α, τον νόμο 4310/2014, τον νόμο 4386/2016, τον νόμο 4009/2011 και την
ΠΥΣ 33/27.12.06, τον εσωτερικό κανονισμό του ΙΤΕ ΦΕΚ 1584/Β/31.7.2009, το άρθρο 6 του Ν.2527/97
όπως ισχύει, τον νόμο 3861/2010, τις προβλέψεις και τον έλεγχο του προϋπολογισμού του ΙΤΕ σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4270/2014, το ΠΔ 80/2016, τον 4485/2017.
12. Τo ΦΕΚ ΥΟΔΔ 212/04.05.2017 για τον ορισμό της κ. Αγγελικής Χαρίκλειας Χαρλαύτη ως Διευθύντριας
του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ) και την
ανασυγκρότηση του ΔΣ του ΙΤΕ.
13. Την υπ’ αριθ. 190508/2016 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων 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.
14. Την υπ’ αριθ.133654/2017 Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού 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».

15. Την υπ. αριθμ.39612/2019 απόφαση του Yπουργού και του Aναπληρωτή Yπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για την «Ανασυγκρότηση του ΔΣ του ΙΤΕ
(ΦΕΚ
163/ΥΟΔΔ/29.3.2019)»
16. Την απόφαση του ΔΣ του ΙΤΕ αρ. πρακτ 380/27-6/20.7.2018 ΘΕΜΑ 3.Ζ. GDPR και Διαύγεια για τον τρόπο
εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων στις αποφάσεις μετακινήσεων.
17. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
18. Την με αριθμ. Πρωτ. 6043/27-12-2017 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κρήτη» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΤΠΑ-28) με τίτλο ««Δράση 1.b.1 : Έργα επίδειξης πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete (ΑΔΑ:
67ΟΔ7ΛΚ-ΧΞ6».
19. Τη με αριθμ. Πρωτ. 522/30-01-2019 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Διαχρονικά τοπία πολιτισμού της Κρήτης: αναδεικνύοντας τον
θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου (ΔΙΑΤΟΠΟ)» και MIS 5028190 στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»
20. Τη με αριθμ. 404/30-6/20.5.2019 σχετική Απόφαση του ΔΣ του ΙΤΕ για την έγκριση της Απόφασης
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της πράξης «Διαχρονικά τοπία πολιτισμού της Κρήτης: αναδεικνύοντας τον
θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου - ΔΙΑΤΟΠΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5028190.
21. Την με ΑΔΑ: 9ΠΗΡ469ΗΚΥ-ΤΗΜ πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την πλήρωση πέντε (5)
θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου «ΔΙΑΤΟΠΟ» της Πράξης «Διαχρονικά τοπία
πολιτισμού της Κρήτης: αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου» με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5028190
22. Tην υπ΄αριθ. 434/31-6/9.10.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με την
οποία εγκρίνεται το από τις 23/9/2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων και γίνεται
αποδεκτή η εισήγηση της επιτροπής.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Την αποδοχή της πρότασης με (Αρ. Πρωτ. 35733/20.8.2020) για τη θέση ΔΤΠ_4 (Μεταδιδακτορικός
ερευνητής με ειδίκευση στις Γεωεπιστήμες και GIS) η οποία βαθμολογήθηκε με 99 .
2. Την αποδοχή της πρότασης με (Αρ. Πρωτ. 36544/7.9.2020) για τη θέση ΔΤΠ_5 (Μεταδιδακτορικός
ερευνητής με ειδίκευση στην αρχαιολογία τοπίου/αεροφωτογράφιση/φωτογραμμετρία η οποία
βαθμολογήθηκε με 95 .
3. Την αποδοχή της πρότασης με (Αρ. Πρωτ. 35946/27.8.2020) για τη θέση ΔΤΠ_6 (Υποψήφιος
διδάκτορας με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική) η οποία βαθμολογήθηκε με 100.
4. Την αποδοχή της πρότασης (Αρ. Πρωτ. 35875/25.8.2020) για τη θέση ΔΤΠ_9 (Μηχανικός Η/Υ με
ειδίκευση στις βάσεις δεδομένων/Web_GIS/Μοντελοποίηση Επικινδυνότητας)
η οποία
βαθμολογήθηκε με 100.
5. Την αποδοχή της πρότασης με (Αρ. Πρωτ. 35750/21.8.2020) για τη θέση ΔΤΠ_11 (Μηχανικός Η/Υ με
ειδίκευση σε εφαρμογές εικονικής (virtual) και επαυξημένης (augmented) πραγματικότητας) η οποία
βαθμολογήθηκε με 100.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης/σεων 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 Μεσογειακών ΣπουδώνΙΤΕ,
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 Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ εντός 5 εργασίμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως
των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012
έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οι αιτήσεις ένστασης 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’
όψιν και δεν εξετάζονται.

Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών

Αγγελική-Χαρίκλεια Χαρλαύτη
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