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Θέμα: Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί μέσω 
σύναψης σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου τίτλο Does dust triboelectrification affect our climate? - 
“D-TECT” στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 
 

 
Σήμερα τη 8η Μάϊου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ., στο Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, 
Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης στην Πεντέλη, συνεδρίασε η Επιτροπή Επιλογής Εξωτερικού 
Συνεργάτη για τη θέση εκτάκτου προσωπικού ΠΕ με αντικείμενο «Preparation of a global dust optical depth 
database using passive remote sensors». 
Η Επιτροπή αποτελείται από (Τακτικά Μέλη) τους Δρ. Βασίλη Αμοιρίδη (Διευθυντή Ερευνών ΙΑΑΔΕΤ), Δρ. 
Χαράλαμπο Κοντοέ (Διευθυντή Ερευνών ΙΑΑΔΕΤ) και Δρ. Γιώργο Μπαλάση (Διευθυντή Ερευνών ΙΑΑΔΕΤ) και 
συγκροτήθηκε με απόφαση που ελήφθη στην 1128η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΑΑ (19-9-2017). Η σχετική 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών  και 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Για τη θέση κατατέθηκαν εμπρόθεσμα μία (1) υποψηφιότητα: Αντώνης Γκίκας  
Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας της αίτησης προχώρησε στη σύνταξη του 
κατωτέρω πίνακα κατάταξης βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που είχαν αναλυτικά αναφερθεί στη σχετική 
Πρόσκληση. 
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http://www.noa.gr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=133&amp;Itemid=548&amp;lang=el
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Η Επιτροπή κατέληξε στο ότι ο κ.Αντώνης Γκίκας  πληροί στο σύνολό τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
προσόντα που προσδιορίστηκαν από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου, προτείνεται 
ομόφωνα η επιλογή του για τη θέση αυτή. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου είναι 88 (με άριστα το 100). 
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