ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πάτρα, 13 Μαίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 1608
Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «ΚΡΗΠΙΣ –
ΠΕΦΥΚΑ», για τη θέση με αντικείμενο: «Σύνθετα προβλήματα σε περιβαλλοντικά συστήματα πειραματική προσέγγιση ή/και μοντελοποίηση, με έμφαση σε νέες τεχνικές μελέτης & βελτίωσης
ποιότητας εδαφών & υδατικών συστημάτων»
Αριθμός προκήρυξης: 987/21/03/2014 (http://www.forth.gr)
ΑΔΑ: ΒΙΞΒ469ΗΚΥ-5Ν9 & ΒΙΦ2469ΗΚΥ-Σ98 (diavgeia.gov.gr)

Μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, οι υποψήφιοι που πληρούν
όλα τα απαιτούμενα προσόντα και κρίνονται ιδιαίτερα θετικά για τις ανάγκες του έργου της
προκήρυξης (κατά σειρά κατάταξης) είναι:
1. Χρήστος Αγγελόπουλος, εκλεγμένος, πρώτη προτίμηση για τη θέση
2. Ευγένιος Σκούρας, επιλαχών Α
3. Δημήτρης Παπαναστασίου, επιλαχών Β
4. Βαρβάρα Συγγούνη
5. Βασιλική Συγγούνα

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι την 20η Μαΐου 2014, καθώς και δικαίωμα
πρόσβασης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (α) στους ατομικούς φακέλους και τον πίνακα
αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, και (β) στα κριτήρια αξιολόγησης υπό τον όρο τήρησης
των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στην γραμματεία του ITE/ΙΕΧΜΗ. Μετά το πέρας της
προθεσμίας υποβολής ένστασης η επιτροπή θα ζητήσει από τον εκλεγέντα Χρήστο Αγγελόπουλο την
έγγραφη αποδοχή της θέσης εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη αποδοχής, είτε
παρέλευσης της προθεσμίας, η επιτροπή θα ζητήσει από τον πρώτο επιλαχόντα Ευγένιο Σκούρα την
έγγραφη αποδοχή της θέσης εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη αποδοχής, είτε

παρέλευσης της προθεσμίας, η επιτροπή θα ζητήσει από τον δεύτερο επιλαχόντα Δημήτριο
Παπαναστασίου την έγγραφη αποδοχή της θέσης εντός τριών εργάσιμων ημερών.
Σε περίπτωση μη αποδοχής, είτε παρέλευσης της προθεσμίας, η διαδικασία επιλογής θα κηρυχτεί
άγονη.
Σημειώνεται ότι η Πράξη «ΠΕΦΥΚΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Αναπτυξιακές προτάσεις
Ερευνητικών

Φορέων-Κρηπίς»,

που

χρηματοδοτείται

από

το

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία
και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013. Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς
Πόρους.
Η Επιτροπή

