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Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη
(κωδικός θέσης ΜΔ2_ ΙΘΦΧ-HELLAS-CH)
για το Υποέργο 9 της Πράξης
«Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» (MIS 5002735) του
ΙΘΦΧ/ΕΙΕ
Αρ. Πρωτ. ΙΘΦΧ 144/05.12.2018
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από τους Α. Κ. Κεφαλά (Επιστημονικό Υπεύθυνο
Υποέργου 9), Ε. Σαραντοπούλου και Γ. Κακαράντζα (Ερευνητές του ΙΘΦΧ), όπως ορίστηκε
από το ΔΣ/ΕΙΕ στη συνεδρία 2017/20/21.11.2017, συνήλθε σήμερα 04.12.2018 για την
αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων της θέσης που προκηρύχθηκε.
Η Επιτροπή αφού μελέτησε το βιογραφικό σημείωμα και τα στοιχεία που υπεβλήθησαν,
έκρινε την υποψηφιότητα με βάση τα προσόντα/κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποφάσισε ως κατάλληλο για τη θέση αυτή τον εξής:
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

1

ΜΔ2_ ΙΘΦΧ-HELLAS-CH

Αντωνόπουλος Γρηγόριος

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι υποψήφιοι εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, το οποίο αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 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 εργάσιμων
ημερών από την επόμενη ημέρα της 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/41631/06.07.2012 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.
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις
που αναιρούν την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα παραπάνω αποτελέσματα θα
θεωρηθούν οριστικά.

ΑΔΑ: Ψ67Ξ469ΗΕΠ-6ΦΥ
Το έργο «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» έχει ενταχθεί
στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

O Διευθυντής ΙΘΦΧ/ΕΙΕ

Ε.Ι. Καμίτσος

