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Μετά την προκήρυξη (1) θέσης εργασίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος 
“LARGER SCALE EO EXPLOITATION ACTIVITIES IN SUPPORT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT INITIATIVE (EO4SD). BATCH 2 CLIMATE RESILIENCE” (ΑΔΑ: ΨΦΧΠΟΡΕΙ-
ΒΦ8), ανακοινώνουμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη 
με αντικείμενο το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δικτύωσης φορέων χρηστών με έμφαση 
στην μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων (capacity building) σε αντικείμενα 
δορυφορικής τηλεπισκόπισης που εξυπηρετούν τις ανάγκες εμβληματικών δράσεων 
Copernicus/GEO/ESA, για μία θέση με κωδικό CP4. 
 
Η θέση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ καθώς και σε σχετικούς ιστότοπους με 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους την 20η/12/2019 
στις 10.00 π.μ. 
 
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων ισχύει η ίδια Επιτροπή Αξιολόγησης όπως διαμορφώθηκε 
με απόφαση του ΔΣ 1147 της 29ης Οκτωβρίου 2018 και αποτελείται από τα εξής μέλη: 
 
Α. Επιτροπή αξιολόγησης: Ι. Κεραμιτσόγλου, Χ. Κοντοές, Β. Αμοιρίδης 
Επιτροπή αξιολόγησης (Αναπληρωματικά μέλη): Ο. Συκιώτη, Α. Ροντογιάννης, Γ. Μπαλάσης 
Β. Επιτροπή ενστάσεων: Α. Αναστασιάδης, Μ. Ξυλούρης, Σπ. Βασιλάκος 
Επιτροπή ενστάσεων (Αναπληρωματικά μέλη): Ο. Γιαννακής, Κ. Κουτρούμπας, Ε. 
Γερασόπουλος 
 
Για τη θέση κατατέθηκε εμπρόθεσμα μία  (1) υποψηφιότητα. 
Κατά τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας του φακέλων του υποψηφίου, η επιτροπή 
προχώρησε αρχικά στον έλεγχο του φακέλου για την πληρότητα των απαιτούμενων 
προσόντων. Κατόπιν του ελέγχου, η επιτροπή αποφάσισε πως η κ. Μιζάρα Αρετή δεν πληροί 
στο σύνολό τους τα απαραίτητα προσόντα και ως εκ τούτου δεν προχωρά στην επόμενη φάση 
της αξιολόγησης. Η θέση με κωδικό CP4 παραμένει κενή. 
 
 

 
 
 

  

 
Δρ. Χαράλαμπος Κοντοές 
ΕΥ του έργου / Διευθυντής 

Ερευνών ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 

Δρ. Όλγα Συκιώτη 
Κύρια Ερευνήτρια 

ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 

Δρ. Βασίλειος Αμοιριδης 
Διευθυντής Ερευνών 

ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 
 

 

Θέμα : Πρακτικό αξιολόγησης νέων εξωτερικών συνεργατών στα πλαίσια του έργου «LARGER 
SCALE EO EXPLOITATION ACTIVITIES IN SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
INITIATIVE (EO4SD). BATCH 2 CLIMATE RESILIENCE» για μία θέση με κωδικό CP4.  

ΑΔΑ: Ψ1ΣΦΟΡΕΙ-5ΦΤ
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