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Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής συνεργάτη
για τη θέση «Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων του ΙΧΒ»
και κωδικό «ΙΧΒ/ΣΔΟ-2020/01»
στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΙΧΒ»
Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στις
16.10.2020 στις παρακάτω ιστοσελίδες:
 http://www.eie.gr/careers gr.html
 diavgeia.gov.gr, (ΑΔΑ: 9ΡΩΒ469ΗΕΠ-ΑΟΑ)
με αντικείμενο την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με
τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΙΧΒ» και προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στις
02.11.2020, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού (η οποία ορίστηκε με την από
17.09.2020 σχετική απόφαση του ΔΣ ΕΙΕ, συνεδρία 2020/24/17.09.2020) προχώρησε στην
αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, για τη θέση «Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη
Έργων του ΙΧΒ» και κωδικό «ΙΧΒ/ΣΔΟ-2020/01», με βάση τους φακέλους που υπέβαλλαν οι
ενδιαφερόμενοι.
Για τη θέση με κωδικό «ΙΧΒ/ΣΔΟ-2020/01»,, υποβλήθηκαν συνολικά ένδεκα (11)
υποψηφιότητες:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αθηνά Τσιάμπα
Μαρία Γαλάτα
Ευαγγελία Φιλιπποπούλου
Κατερίνα Μάντη
Χρήστος Τσιφτέλης
Χαράλαμπος Παληογιάννης
Αφροδίτη Κωστάμη
Ουρανία Συρίχα
Ιφιγένεια Πολυγιώργη

10

Βασιλική Λάγουρη

11

Μαρία Βλάχου

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

19.10.2020
20.10.2020
20.10.2020
20.10.2020
22.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
26.10.2020
27.10.2020
30.10.2020
& 02.11.2020 (συμπληρωματικά)
2.11.2020

389
390
393
394
399
400
401
402
407
411 & 413
412

Για τη θέση «Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων του ΙΧΒ», η υποψηφιότητα που
συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία είναι εκείνη της κας Μαρίας Γαλάτα. Η κα Μ.
Γαλάτα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα και η βαθμολογία της στα κριτήρια
αξιολόγησης είναι 95/100.
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Επομένως, η Επιτροπή εισηγείται τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με
την κα Μ. Γαλάτα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση, για την κάλυψη
της θέσης «Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων του ΙΧΒ».
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης
έχουν δικαίωμα:

Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών
από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με αίτησή τους προς το Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών.

Πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα
αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή
αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών εντός 5 εργάσιμων
ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με όσα προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία.
Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΙΧΒ υπόψη κας
Καλατζή fotkalatzi@eie.gr . Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν
εξετάζονται. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον δεν υπάρχουν
ενστάσεις που αναιρούν την εισήγηση της Επιτροπής Eπιλογής Έκτακτου Προσωπικού και
Συνεργατών Έργων, τα παραπάνω αποτελέσματα θα θεωρηθούν οριστικά.
Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων. Δεν επιτρέπεται τα
μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή
αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο

Η Επιτροπή Eπιλογής Έκτακτου Προσωπικού και Συνεργατών Έργων

Αλέξανδρος Πίντζας

Θεοδώρα Καλογεροπούλου

Φωτεινή Καλατζή
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