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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
209ης

/10-1-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
Ε.Π.ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 2:00 μ.μ. συνήλθε
σε Συνεδρίαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 2ου ορόφου του Τμήματος
Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Π.
Ινστιτούτου Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής, που αποτελείται από
τους κ.κ.:
1. Γεώργιος Τσιρώνης

Διευθυντή του ΕΠΙΘΥΦ

Τα μέλη του ΔΣ:
1. Κυρίτσης Ηλίας
2. Κωνσταντίνος Μακρής
3. Νικόλαος Τσάμης

Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής

Παρόντες:
1.
2.
3.
4.

Γεώργιος Τσιρώνης
Κυρίτσης Ηλίας
Κωνσταντίνος Μακρής
Νικόλαος Τσάμης

Πρακτικά κράτησε η Γραμματέας κα Ελένη Καντιδάκη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της υπ’ αριθμ 78/1604-2021 πρόσκλησης και έγκρισης σύμβασης έργου στον κ.
Ζαχαρία Τζίτζικα .
ΘΕΜΑ 1ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΙΘΥΦ στα πλαίσια του προγράμματος
με ΚΑ 1011, με ΕΥ τον Καθηγητή Γεώργιο Τσιρώνη με τίτλο: «Συμπράξεις
Επιχειρήσεων με Οργανισμούς, Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων σε
τομείς της RIS3Crete- κωδ.ΚΡΗΡ1-0029067» το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020
αξιολόγησε τα παρακάτω:
1) Για την Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.
158/15-12-2021 (εφεξής «Πρόσκληση») κατατέθηκαν οι παρακάτω
προτάσεις:
1. Εμπρόθεσμα
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Ονοματεπώνυμο
Τζίτζικας Ζαχαρίας

Αρ. Πρωτοκόλλου
1

Ημερομηνία πρωτ.
2-1-2022

2. Εκπρόθεσμα
Ονοματεπώνυμο

Αρ.Πρωτοκόλλου

Ημερομηνία πρωτ.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη
στην περαιτέρω διαδικασία.
Εκδίδει τον κάτωθι πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων:
1. κ. Τζίτζικα Ζαχαρία με συνολική βαθμολογία 60/100
Ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν δικαίωμα: υποβολής
ένστασης, αποκλειστικά για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσης
απόφασης της Επιτροπή Αξιολόγησης στην Ιστοσελίδα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Η ένσταση μπορεί να γίνει
είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση itcp@physics.uoc.gr είτε με
έντυπη κατάθεσή της στη Γραμματεία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Εάν η ένσταση αφορά στα προσόντα/ιδιότητες
των λοιπών συνυποψηφίων, κοινοποιείται σε όσους αφορά, ηλεκτρονικώς, με
μέριμνα της Γραμματείας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Κάθε συνυποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής
των απόψεών του με ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεσή τους στη Γραμματεία
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την σχετική γνωστοποίηση.
Επίσης, τονίζεται κάθε υποψήφιος δύναται να ζητά και να λαμβάνει
από τη Γραμματεία αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης
προτάσεων και έχει δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα
ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, εάν
υπάρχουν, αποκλειστικώς καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της
ως άνω ένστασης ή της υποβολής των απόψεων των συνυποψηφίων, όπως
ανωτέρω αναφέρεται, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων, και με τις
προϋποθέσεις που θέτει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και η λοιπή
Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:
http://www.physics.uoc.gr/el/content/ipp
http://itcp.physics.uoc.gr/
http://www.uoc.gr
Εγκρίνει, με την προϋπόθεση της άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω
οριζόμενης προθεσμία προς υποβολή ένστασης, τη σύμβαση ανταποδοτικής
Σελίδα 2 από 3

Ε.Π. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής, ΕΠΙΘΥΦ 3
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 209/10-1-2022
υποτροφίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με τον κ. Τζίτζικα Ζαχαρία
με το ποσό των 700€ μεικτά μηνιαίως. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής θα
είναι για τέσσερις (4) μήνες με δυνατότητα παράτασης το αργότερο έως τη
λήξη του προγράμματος, δηλαδή από 15/01/2022-15/04/2022. Αντικείμενο
εργασίας της σύμβασης αυτής είναι η «Ανάπτυξη ατομικού
μαγνητόμετρου και συναφών οπτοηλεκτρονικών συστημάτων».
Η πληρωμή αυτή θα γίνει από το πρόγραμμα του Καθηγητή Γεώργιου
Τσιρώνη με τίτλο: «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς, Έρευνας
και Διάδοσης Γνώσεων σε τομείς της RIS3Crete- κωδ.ΚΡΗΡ1-0029067».
To πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Κρήτη 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο Διευθυντής του ΕΠΙΘΥΦ

Τα μέλη του ΔΣ

Γ. Τσιρώνης
Η. Κυρίτσης

Κ. Μακρής

Ν. Τσάμης
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