ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του «AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη
Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in
Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ
για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με την από 12.10.2018 Απόφαση
Χρηματοδότησης του έργου με κωδικό 929, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.218.ATT-ΧΑΝ.0219
και ΑΔΑ: 6ΚΔ0469ΗΞΩ-ΥΡΓ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (215η Συνεδρία,
21/01/2019) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη πρόταση υποψηφιότητας:
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Κωδικός Προς
Ανάθεση Έργου
Attic-2
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α
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ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Ο φάκελος υποψηφιότητας παραλήφθηκε εμπρόθεσμα Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά
(πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχε ο μοναδικός εμπρόθεσμα
υποβληθείς φάκελος και τον εξέλαβε ως έγκυρο.
Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο/η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α είναι υποψήφιος/α διδάκτορας
σε ίδρυμα της αλλοδαπής, γεγονός που καθιστά μη δυνατή την ανάθεση σε αυτόν/ή του συγκεκριμένου
έργου, δεδομένου ότι η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ αναφέρει ρητά πως οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Αλλοδαπής δεν δύναται να αμειφθούν στο πλαίσιο
της εν λόγω Πράξης (σελ.9, Πίνακας 3).
Κατόπιν τούτων η θέση κηρύττεται άγονη και επαναπροκηρύσσεται μετά τις απαραίτητες διορθώσεις.
η

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 27/03/2019 220 Συνεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να
υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,

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 Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό
τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται
άνευ έτερης διαδικασίας.
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα
υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
Αθήνα 27/03/2019
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Σταυρούλα Φωτεινέα
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