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Μετά την προκήρυξη μιας (1) θέσης εργασίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος LOT 
2 FIRE MONITORING SERVICES, ανακοινώνουμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 
επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, για ειδικό σε θέματα Διαχείρισης έργου (Γραμματειακή 
υποστήριξη) και υποστήριξης επιστημονικών/ τεχνικών θεμάτων διαχείρισης καταστροφών στο 
ερευνητικό πρόγραμμα LOT 2 FIRE MONITORING SERVICES. 
 
Η θέση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ καθώς και σε σχετικούς ιστότοπους με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους την 24/10/2018. 
 
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συστάθηκε επιτροπή αξιολόγησης (αρ. Πρωτ ΙΑΑΔΕΤ 77, 
2/02/2018) αποτελούμενη από τους: 
 
Α. Επιτροπή αξιολόγησης: Ι. Κεραμιτσόγλου, Χ. Κοντοές, Β. Αμοιρίδης 
Επιτροπής αξιολόγησης (Αναπληρωματικά μέλη): Ο. Συκιώτη, Β. Χαρμανδάρης, Γ. Μπαλάσης 
Β. Επιτροπή ενστάσεων: Α. Αναστασιάδης, Μ. Ξυλούρης, Α. Ροντογιάννης 
Επιτροπής ενστάσεων (Αναπληρωματικά μέλη): Ο. Γιαννακής, Κ. Κουτρούμπας, Ε. 
Γερασόπουλος  
 
για την οποία στη συνέχεια με το γράμμα 765/22/10/2018 προς το ΔΣ1147, ζητήθηκε 
τροποποίηση ως προς τη σύσταση των αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης 
και των μελών της επιτροπής ενστάσεων ως εξής:  
Επιτροπή αξιολόγηση (Αναπληρωματικά μέλη): Ο. Συκιώτη, Α. Ροντογιάννης, Γ. Μπαλάσης 
Επιτροπή ενστάσεων: Α. Αναστασιάδης, Μ. Ξυλούρης, Σπ. Βασιλάκος 
 
Με βάση τα προσόντα και το ερευνητικό προφίλ των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο της 
θέσης, η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε 1 συνέντευξη για τη θέση με κωδικό ΔΤΕ1. 
 
Η συνέντευξη έλαβε χώρα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην Πεντέλη. Η συνέντευξη είχε 
διάρκεια περίπου 45 λεπτά και περιλάμβανε σύντομη παρουσίαση από τον υποψήφιο της 
ερευνητικής του δραστηριότητας και στη συνέχεια ερωτήσεις από την Επιτροπή. 
 
Μετά το πέρας της συνέντευξης η επιτροπή αξιολόγησε εκ νέου τον υποψήφιο με βάση το 
βιογραφικό και τα στοιχεία που δόθηκαν στη συνέντευξή του και κατέληξε σε πρόταση εργασίας 
στον παρακάτω υποψήφιο ο οποίος και έγινε αποδεκτή από αυτόν: 
 
Θεοδώρα Πέρρου, έναρξη σύμβασης 01/11/2018 στο έργο LOT 2 FIRE MONITORING 
SERVICES. 
 
 
  

Θέμα: Πρακτικό αξιολόγησης νέου εξωτερικού συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «LOT 2 FIRE 
MONITORING SERVICES» που χρηματοδοτείται από την E.E. στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

JRC/IPR/2016/D.1/5011/OC. 
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Δρ. Χαράλαμπος Κοντοές 
ΕΥ έργων Δ/ντης Ερευνών 

ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ  
 

Ι. Κεραμιτσόγλου 
Κύρια Ερευνήτρια ΙΑΑΔΕΤ/ 

ΕΑΑ 

Δρ. Βασίλης Αμοιρίδης, 
Κύριος Ερευνητής ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 

 
 
 
 
Έλαβα Γνώση 
 
 
 
 
Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ  
Δρ. Σπύρος Βασιλάκος 
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