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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Πληροφ: Ιωάννα Μπέμπη, Τηλ 2651007352, Email: impempi@gmail.com
Α.Π. 6633
Ιωάννινα, 09/11/2020
Θέμα: Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου
προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη προϊόντων τροφίμων
εμπλουτισμένων με προβιοτικές καλλιέργειες ενσωματωμένες σε πρεβιοτικές
μήτρες (Τ7ΔΚΙ-00484)» κωδ. MIS 5049149,
στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας
«Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας» με Κωδικό ΟΠΣ
2627, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του
Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ) (Ιωάννινα)
Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας, κ. Ιωάννης Ταλιανίδης
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 με τον Ν.4386/2016
(ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «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. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.18.2019 «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ
Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
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συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων”
Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο
Δημόσιο Τομέα
Το Π.Δ.432/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
«ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ»
Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 2193/31.12.2010)
Την υπ. αριθ. 112036, απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον «α) Διορισμό του κ. Ιωάννη 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, γ) Ανασυγκρότηση του ΔΣ του εν λόγω φορέα» (ΦΕΚ
337/ΥΟΔΔ/10.07.2017)
Την Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 1189, (ΦΕΚ
34/ΥΟΔΔ/186.01.2020) «(α) Ορισμός εκπροσώπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)
Την με αρ. πρωτ. 582/73/Α2/26.01.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ
Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την με Α.Π. 103784/14.10.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με θέμα: «Ένταξη ένδεκα (11) έργων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
“Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας” με Κωδικό ΟΠΣ 2627, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΑΔΑ ΨΔΩΣ465ΧΙ8-9ΙΙ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ΄αριθ. πρακτικού 418/31-6/18.01.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση της Πράξης με τίτλο
«Ανάπτυξη προϊόντων τροφίμων εμπλουτισμένων με προβιοτικές καλλιέργειες
ενσωματωμένες σε πρεβιοτικές μήτρες (Τ7ΔΚΙ-00484)» κωδ. MIS 5049149, στη Δράση
Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας».
Την υπ΄αριθ. πρακτικού 437/31-6/6.11.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας με την οποία εγκρίνεται το υπ΄ αριθμ. 2/03.11.2020 Πρακτικό
της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων και γίνεται αποδεκτή η
εισήγηση της επιτροπής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη προϊόντων τροφίμων εμπλουτισμένων με προβιοτικές
καλλιέργειες ενσωματωμένες σε πρεβιοτικές μήτρες (Τ7ΔΚΙ-00484)» κωδ. MIS 5049149,
την αποδοχή της πρότασης του Υποψήφιου Διδάκτορα με αριθμ. Πρωτ. Αίτησης
Υποψηφιότητας 6613/26.10.2020 για την πλήρωση της θέσης με ερευνητικό αντικείμενο
«Μελέτη της βιολογικής δράσης προ- και πρε-βιοτικών στον επιθηλιακό φραγμό του
εντέρου», ο οποίος ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και κατετάγη στον πίνακα αξιολόγησης
της θέσης με βαθμό 75.
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν υποψηφιότητα για την πλήρωση των θέσεων έχουν δικαίωμα:
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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 Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας/Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
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 Μοριακής Βιολογίας &
Βιοτεχνολογίας/Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
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 ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
impempi@gmail.com. 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.

Ο Διευθυντής του ΙΜΒΒ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΙΑΝΙΔΗΣ

