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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Ροδάνθη Λασηθιωτάκη, Email: rodanthi@imbb.forth.gr
Α.Π. 50624- Ηράκλειο, 09/04/2021

Θέμα: Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού
(Κωδικοί θέσεων: ORZ-0266, ELD-0283, ESP-0284, ESP-0285, ESP-0286, ESP-0287, ESP-0288, ESP-0289)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας, κ. Ιωάννης Ταλιανίδης,
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)
9. Την υπ. αριθ. 112036/2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων για τον «α) Διορισμό Ι. Ταλιανίδη στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας
και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) Ορισμό αυτού ως Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του εν λόγω φορέα (ΦΕΚ 337/ΥΟΔΔ/10.07.2017)
10. Το ΦΕΚ 33 ΥΟΔΔ / 25.1.2021 για την ανασυγκρότηση του ΔΣ του ΙΤE
11. Την απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ 444/32-6/1.2.2021 για την εξουσιοδότηση των Δ/ντών των Ινστιτούτων για την
προκήρυξη των θέσεων έκτακτου προσωπικού και υποτροφιών για την υλοποίηση των έργων και των
προγραμμάτων του ΙΤΕ
12. Τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016
13. Την με αριθμό 449/32-6/9.4.2021 απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με την οποία
εγκρίνονται τα πρακτικά των επιτροπών αξιολόγησης των προτάσεων και γίνονται αποδεκτές οι εισηγήσεις των
επιτροπών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Κωδικός Θέσης: ORZ-0266: Η μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας κηρύσσεται άγονη διότι
οι υποψήφιοι/ες δεν πληρούσαν τα κριτήρια της θέσης.
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2. Κωδικός Θέσης: ELD-0283: Την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0333-Α/48803/11-032021 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας με αντικείμενο «Συγκριτική
μελέτη του μοριακού περιεχομένου των αξόνων του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος,
κατά την ανάπτυξη και την αναγέννηση», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Elucidating the intrinsic
regenerative capacity of axons through a comparative study» και Κωδικό 1442 στο πλαίσιο της 2ης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ»
ΕΛΙΔΕΚ.
Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες, δεν υπάρχει περίοδος ενστάσεων και ο/η
επιτυχών/ουσα θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒΙΤΕ.

3. Κωδικός Θέσης: ESP-0284: Την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0330-Α/48424/08-032021 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτορικού/κης Φοιτητή/τριας με αντικείμενο Χαρακτηρισμός
Ενδοφυτικών Βακτηρίων της ρίζας στην ποικιλία Ελιάς Κορωνέικη» στο πλαίσιο της δράσης
Εμβληματικής δράσης «Οι δρόμοι της Ελιάς», στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού
ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς», που εντάσσεται στο Υποέργο 1: Δημιουργία
εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της
«Κτηνοτροφίας», σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες, δεν υπάρχει περίοδος ενστάσεων και ο/η
επιτυχών/ουσα θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒΙΤΕ.

4. Κωδικός Θέσης: ESP-0285: Την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0332-Α/48800/10-032021 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτορικού/κης Φοιτητή/τριας με αντικείμενο «Μελέτη
μοριακών μηχανισμών παθογένειας του βακτηρίου Xylella fastidiosa, υπεύθυνου για την ασθένεια του
Pierce στο αμπέλι», στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην
αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών
δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»,
σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες, δεν υπάρχει περίοδος ενστάσεων και ο/η
επιτυχών/ουσα θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒΙΤΕ.

5. Κωδικός Θέσης: ESP-0286: Την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0329-Α/48376/08-032021 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/κης Ερευνητή/τριας με αντικείμενο
«Απομόνωση ενδοφυτικών μικροοργανισμών από αλόφυτα (συγγενικά καλλιεργούμενων φυτικών
ειδών) με σκοπό τη μελέτη του ρόλου τους στην ανθεκτικότητα των φυτών σε βιοτικό και αβιοτικό στρες
- Προοπτικές εφαρμογής σε καλλιέργειες κηπευτικών», στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: Δράση για την
Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης, η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 2, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β
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«Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής» του έργου «Εμβληματική Ερευνητική
Δράση Εθνικής Εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροφιατροφής»,
σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες, δεν υπάρχει περίοδος ενστάσεων και ο/η
επιτυχών/ουσα θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒΙΤΕ.
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6. Κωδικός Θέσης: ESP-0287: Την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0335-Α/49426/22-032021 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Τεχνικού Εργαστηρίου ΠΕ με αντικείμενο «Αξιολόγηση
φυτοϋγείας και ιικού φορτίου υπαίθριων και υπό κάλυψη λαχανικών με κλασσικές και μοριακές
μεθόδους στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της
Κρήτης, η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 2, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων
αγροτικής παραγωγής» του έργου «Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής Εμβέλειας για την
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής», σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν
δικαίωμα :
A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ (καταληκτική
ημερομηνία: 16/04/2021 και ώρα 13:00, GMT +2),
B. πρόσβασης (α) στους φακέλους υποψηφιότητας και στον πίνακα αξιολόγησης/κατάταξης των
υποψηφίων και (β) στο πρακτικό της αξιολόγησης, μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς
το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων. 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 προς πλήρωση θέσης. 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.
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.
Μετά το πέρας της περιόδου των ενστάσεων, ο/η επιτυχών/ούσα θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και
να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ.

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ
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7. Κωδικός Θέσης: ESP-0288: Την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0336-Α/49428/23-032021 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/κης Ερευνητή/τριας με αντικείμενο
«Ταυτοποίηση γενετικού υλικού γονοτύπων τομάτας με τη χρήση μοριακών δεικτών SSR
(SimpleSequenceRepeat) και ανάλυση της γενετικής τους παραλλακτικότητας, σε σχέση και με τα
βιομορφολογικά χαρακτηριστικά γηγενών οικοτύπων τομάτας», στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: Δράση
για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης, η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 2,
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής» του έργου «Εμβληματική
Ερευνητική Δράση Εθνικής Εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της
Αγροδιατροφής», σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες, δεν υπάρχει περίοδος ενστάσεων και ο/η
επιτυχών/ουσα θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒΙΤΕ.
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8. Κωδικός Θέσης: ESP-0289: Την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0337-Α/49431/23-032021 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/κης Ερευνητή/τριας με αντικείμενο
«Αξιολόγηση ως προς την καταλληλότητα για τις διαφορετικές μορφές καλλιέργειας και διαφορετικά
μικροκλίματα», στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα
της Κρήτης, η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 2, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων
αγροτικής παραγωγής» του έργου «Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής Εμβέλειας για την
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής», σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες, δεν υπάρχει περίοδος ενστάσεων και ο/η
επιτυχών/ουσα θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒΙΤΕ.
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Ο Διευθυντής του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ
Ιωάννης Ταλιανίδης
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