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Απόσπασμα του Πρακτικού Αξιολόγησης
για θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη (κωδικός θέσης: ΜΔ1-ΠΕ1_ΙΘΦΧΚΡΗΠΙΣ ΙΙ) για το Υποέργο 1 της Πράξης
«ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (MIS 5002409) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ
Αρ. Πρωτ. ΙΘΦΧ 177/13.11.2017
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από τους Ε.Ι. Καμίτσο (Διευθυντή ΙΘΦΧ
και Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης), Γ. Κακαράντζα και Ι. Πετσαλάκη
(Ερευνητές του ΙΘΦΧ), όπως ορίστηκε από το ΔΣ/ΕΙΕ στη συνεδρία
2017/18/13.10.2017, συνήλθε σήμερα 13.11.2017 για την αξιολόγηση της
υποψηφιότητας της θέσης που προκηρύχθηκε.
Η Επιτροπή αφού μελέτησε το βιογραφικό σημείωμα και τα στοιχεία που
υπεβλήθησαν, βαθμολόγησε τον υποψήφιο με βάση τα προσόντα/κριτήρια
αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τον έκρινε ως
κατάλληλο για την πλήρωση της θέσης που προκηρύχθηκε.
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
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ΜΔ1-ΠΕ1_ΙΘΦΧ-ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ

Στεργίου Αναστάσιος

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι υποψήφιοι εντός διαστήματος πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης με αίτηση που θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΙΘΦΧ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα
αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων εντός διαστήματος 5
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης με αίτηση που θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του
Ινστιτούτου. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα
αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του αιτούντος με τον όρο
τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δηλαδή όταν συντρέχει στο
πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον
των αρμοδίων δικαστηρίων.
Το έργο «Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις» χρηματοδοτείται από τον Άξονα
Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του
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Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.
O Διευθυντής ΙΘΦΧ/ΕΙΕ
Ε.Ι. Καμίτσος

