
 

 

 
 

 

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη Διαχείρισης Έργων ΙΘΦΧ 

(κωδικός θέσης ΙΘΦΧ/ΣΔ-2021/01)  

για το έργο με τίτλο: 

«Πολυλειτουργικά Νανοδομημένα Υλικά» (κωδικός 2638) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ 

 

Αρ. Πρωτ. ΙΘΦΧ 85/ 05.07.2021 

 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από τους Ν. Ταγματάρχη, Ε. Καμίτσο και Γ. 

Κακαράντζα (Ερευνητές ΙΘΦΧ), όπως ορίστηκε από το ΔΣ/ΕΙΕ στη συνεδρία 

2021/04/12.03.2021, συνήλθε σήμερα 02.07.2021 για την αξιολόγηση των 

υποψηφιοτήτων της ανωτέρω θέσης.  

 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα βιογραφικά και σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης 

στην οποία θα απασχοληθεί ο υποψήφιος, εξέτασε τις υποψηφιότητες ως προς τα 

κριτήρια αποκλεισμού και τις βαθμολόγησε με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο μοναδικός υποψήφιος που αξιολογήθηκε 

επιτυχώς παρουσιάζεται ακολούθως:  

 

1 Αχιλλέας Ράφτης 

 

Με βάση την βαθμολογία που συγκέντρωσε, προκρίνεται ομόφωνα ο κ. Αχιλλέας 

Ράφτης ως ο καταλληλότερος υποψήφιος για την πλήρωση της θέσης έκτακτου 

προσωπικού για τη διαχείριση έργων του ΙΘΦΧ.  

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι υποψήφιοι σε διάστημα 5 ημερολογιακών 

ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης με αίτηση 

που θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΙΘΦΧ. Οι αιτήσεις ένστασης 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση pseria@eie.gr. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν 

λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  
Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων σε διάστημα 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 
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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  

 

 O Διευθυντής ΙΘΦΧ/ΕΙΕ 

      
     Ν. Ταγματάρχης  
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