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(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
Αρ. Πρωτ.: 9480
Αθήνα, 18.02.2019
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣHΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΣΟΧΤΔ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199), όπως
ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 2, 8 παρ. 9, 10 παρ. 2 έως 4 και 12 αυτού,
2. το άρθρο 2 παρ. 23 Ν.2621/1998 (Α’ 136), όπως ισχύει,
3. την ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280), όπως ισχύει,
4. το Κεφάλαιο Β του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως ισχύει,
5. την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με Α.Δ.Α. ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7, με θέμα την παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β του Ν. 4354/2015,
6. το Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»
(Α’ 175),
7. το Ν. 2472/1997 «Προστασία ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» (Α' 50) όπως
ισχύει,
8. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27 ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων),
9. το Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α’ 39),
όπως ισχύει,
10. τη με αριθμό 195245/15.11.2018 Απόφαση των Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Αν. Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)» (Β’ 5252) και ιδίως τα άρθρα
22 και 25 αυτής ,
11. τη με Α.Π. 301/4.8.2017 απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας
και Καινοτομίας, με την οποία διορίστηκε Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ο Δρ. Νεκτάριος Νασίκας (ΥΟΔΔ
436),
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12. τη με Α.Π. 565/16.1.2018 απόφαση της 14ης Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στον
Διευθυντή αυτού (ΑΔΑ: ΨΠΙΛ46Μ77Γ-86Ε),
13. τη με Α.Π. 467/7.12.2017 απόφαση της 9ης συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί έγκρισης δημοσίευσης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δεκατρείς (13)
θέσεις έκτακτού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και για 1-6 θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού,
14. τη με Α.Π. 3337/5.9.2018 απόφαση της 25ης συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
περί δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για είκοσι (20) θέσεις έκτακτου
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
15. τις με α/α 1 & 2/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του ΕΛΙΔΕΚ για την απόδοση των τακτικών αποδοχών του έμμισθου
προσωπικού του ΕΛΙΔΕΚ για το έτος 2018,
16. την με Α.Π. 6168/6.11.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3)
θέσεων υπαλλήλων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.
17. τη με Α.Π. 7450/6.12.2018 απόφαση της 37ης συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί έγκρισης της με Α.Π. 7215/30/11/2018 Απόφασης του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί
επικύρωσης του από 21.11.2018 «Πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1)
θέσης υπαλλήλου για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων
στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. Θέσης ΣΟΧΤΥ)» και περί πρόσληψης υπαλλήλου
για το Τμήμα τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών με
δυνατότητα ανανέωσης,
18. τη με Α.Π. 8948/28.1.2019 απόφαση της 41ης συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί έγκρισης της με Α.Π. 8891/25.1.2019 Απόφασης του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί
επικύρωσης του από 21.01.2019 «Πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1)
θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας (κωδ. Θέσης ΣΟΧΠ)» και περί πρόσληψης υπαλλήλου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης,
19. το από 21.01.2019 Πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης
υπαλλήλου για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
(κωδ. Θέσης ΣΟΧΤΔ),
20. τη με Α.Π. 8954/28.1.2019 απόφαση της 41ης Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί ανάκλησης των με Α.Π. 467/7.12.2017 και 3337/5.9.2018 αποφάσεών του περί
προκήρυξης των μη εισέτι καταληφθεισών θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και περί άμεσης προκήρυξης οκτώ (8) θέσεων έκτακτου προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ των οποίων μίας (1) θέσης
λογιστηρίου, μίας (1) θέσης ταμειακής διαχείρισης, μίας (1) θέσης οικονομικής διαχείρισης έργων και
μίας (1) θέσης μισθοδοσίας για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος,
21. το γεγονός ότι κατόπιν της ανωτέρω (υπό 20) απόφασης του Επιστημονικού Συμβουλίου
διαπιστώθηκε η ανάγκη αφενός επανακαθορισμού των αναγκών του Ιδρύματος ως προς τη θέση του
υπεύθυνου για την ταμειακή διαχείριση υπαλλήλου, αφετέρου επανακαθορισμού και εξειδίκευσης
των απαιτούμενων για τη θέση αυτή τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, ώστε να
διασφαλιστεί η βέλτιστη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών του
Ιδρύματος.
Αποφασίζει
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1. Τη μερική ανάκληση της με Α.Π. 6168/6.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
πλήρωση τριών (3) θέσεων υπαλλήλων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας ως προς
τη μία (1) θέση υπεύθυνου ταμειακής διαχείρισης για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΣΟΧΤΔ),
λόγω της ανάγκης επανακαθορισμού και εξειδίκευσης αφενός του αντικειμένου της θέσης αφετέρου
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.
2. Την επαναπροκήρυξη της θέσης του υπεύθυνου ταμειακής διαχείρισης υπαλλήλου για το Τμήμα
Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, με περαιτέρω εξειδίκευση των αντικειμένου της θέσης και
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του Ιδρύματος.
3. Την ανάρτηση της απόφασης στον ιστότοπο της Διαύγειας και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..
Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Δρ. Νεκτάριος Νασίκας

