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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. 48643, Ηράκλειο, 10/03/2021

Θέμα: Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού
(Κωδικοί θέσεων: ORZ-0274, EKD-0275, EKD-0276, ESP-0277, ELD-0278, ELD-0279, ESP-0280)
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 / 25.01.2021 για την ανασυγκρότηση του ΔΣ του ΙΤΕ
11. Την απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ 414/31-6/16.11.2019 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. Tην από 14/10/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Πρακτικό Νο 412/306/14.10.2019), με την οποία εγκρίνονται η εκτέλεση του έργου με τίτλο «Novel Approaches for Plant Health
Monitoring - PANTHEON», με Grant Agreement (GA) Number 872969
14. Tην από 20/07/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Πρακτικό Νο 430/31-6/20-072020), με την οποία εγκρίνονται η εκτέλεση της Πράξης με τίτλο: «Πλατφόρμα οπτικής αναλυτικής σε ετερογενή
βιοδεδομένα μεγάλης κλίμακας» (Ακρωνύμιο: GenOptics) και κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-00407
15. Tην από 15/12/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Πρακτικό Νο 392/28-6/15-122018), με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην
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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») του έργου με κωδ. αριθ.
2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ
16. Tην από 09/12/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Πρακτικό Νο 439/316/9.12.2020), με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση του έργου με τίτλο «New Methods for Spatiotemporal Resolution
of Proteolysis» (Ακρωνύμιο: NESTOR)” στο πλαίσιο της 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
«ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ» ΕΛΙΔΕΚ (αριθμός αίτησης 1426).
17. Tην από 20/05/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Πρακτικό Νο 404/306/20.05.2019), με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου
στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», που εντάσσεται στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων
στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ. αριθ.
2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ
18. Την με αριθμό ΔΣ 447/32-6/10.03.2021 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-0274: Την αποδοχή ης πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0313-Α/46815/11-022021 για την πλήρωση μιας (1) Project Manager (μερικής απασχόλησης) με αντικείμενο «Financial and
legal assistance», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Novel Approaches for Plant Health Monitoring PANTHEON», με Grant Agreement (GA) Number 872969, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι/ες 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: 17/03/2021 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.

2. Κωδικός Θέσης: EKD-0275: Την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0314-Α/47058/15-022021 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ης Ερευνητή/τριας με αντικείμενο «Μοριακή
ανάλυση ζωϊκών μοντέλων», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πλατφόρμα οπτικής αναλυτικής σε

Σελίδα 2 από 4

ΑΔΑ: ΩΧ9Ζ469ΗΚΥ-ΛΤΥ
ετερογενή βιοδεδομένα μεγάλης κλίμακας» (Ακρωνύμιο: GenOptics) και κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-00407,
σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες, δεν υπάρχει περίοδος ενστάσεων και ο/η
επιτυχών/ούσα θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒΙΤΕ.

3. Κωδικός Θέσης: EKD-0276: Την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0315-Α/47246/17-022021 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτορικού/ης Ερευνητή/τριας με αντικείμενο «Μοριακή
ανάλυση ζωϊκών μοντέλων», στο πλαίσιο της της Πράξης με τίτλο: «Πλατφόρμα οπτικής αναλυτικής σε
ετερογενή βιοδεδομένα μεγάλης κλίμακας» (Ακρωνύμιο: GenOptics) και κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-00407,
σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες, δεν υπάρχει περίοδος ενστάσεων και ο/η
επιτυχών/ούσα θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒΙΤΕ.

4. Κωδικός Θέσης: ESP-0277: Την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0311-Α/46480/08-022021 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ης Ερευνητή/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/ούσα θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒΙΤΕ.

5. Κωδικός Θέσης: ELD-0278: Την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0319-Α/47903/01-032021 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ης Ερευνητή/τριας με αντικείμενο «Μελέτη
της δράσης πρωτεολυτικών θρασμάτων στη φυσιολογία», στο πλαίσιο του έργου «New Methods for
Spatiotemporal Resolution of Proteolysis» (Ακρωνύμιο: NESTOR)» στο πλαίσιο της 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ» ΕΛΙΔΕΚ (αριθμός
αίτησης 1426), σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
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Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες, δεν υπάρχει περίοδος ενστάσεων και ο/η
επιτυχών/ούσα θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒΙΤΕ.

6. Κωδικός Θέσης: ELD-0279: Η θέση κρίνεται άγονη, καθώς δεν υπήρχαν υποψηφιότητες.

7. Κωδικός Θέσης: ESP-0280: Την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 0322-Α/47979/02-032021 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα με αντικείμενο «Σύγχρονα
πρωτόκολλα μοριακής βιολογίας και γονιδιωματικής», στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: Δημιουργία
εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», που εντάσσεται στο Υποέργο 1:
Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του
«Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»
Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες, δεν υπάρχει περίοδος ενστάσεων και ο/η
επιτυχών/ούσα θα κληθεί να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒΙΤΕ.

Ο Διευθυντής του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ
Ιωάννης Ταλιανίδης
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