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Αρ. Πρωτ.: 29 / 21.01.2019 

 

Προς: Δ.Σ./ΕΕΑ 

Κοιν.: ΕΛΚΕ/ΕΑΑ 

 

Θέμα: Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού 

«Μεταδιδάκτορα Θετικών Επιστημών» για την ανάληψη εκτέλεσης έργου με αντικείμενο την 

«Συλλογή, αξιολόγηση και διαμόρφωση υλικού και πληροφοριών για τις εκστρατείες 

προώθησης και ενημέρωσης στα θέματα των χημικών στα αντικείμενα, σε εταιρείες, κωδικός 

θέσης 1», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Enabling REACH consumer information rights on 

chemicals in articles by IT-tools»  LIFE AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738).   

Σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ., στο γραφείο του 

Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στη Πεντέλη, 

Συνεδρίασε η Επιτροπή Επιλογής Εξωτερικού Συνεργάτη για τη θέση «Πτυχιούχου Θετικών 

Επιστημών», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Enabling REACH consumer information rights 

on chemicals in articles by IT-tools»  LIFE AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738). 

Η Επιτροπή αποτελείται από (Τακτικά Μέλη) τους Δρ. Β. Ασημακοπούλου (Κύρια 

Ερευνήτρια ΙΕΠΒΑ), Δρ. Α. Ρετάλη (Κύριο Ερευνητή ΙΕΠΒΑ) και Δρ Δ. Κατσάνο (ΕΛΕ Β’ 

ΙΕΠΒΑ) και συγκροτήθηκε με απόφαση που ελήφθη στην 1138η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

ΕΑΑ (23-03-2018).   

Η σχετική Πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών 

http://www.noa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1472&catid=27&Itemi

d=547&lang=el και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για τη θέση κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) υποψηφιότητες, από τους:  

1) Π. Ψάλτη (Α.Π./ΙΕΠΒΑ αίτησης 993/12.12.2018) 

2) Ε. Τσαγάκη-Ρεκλείτου (Α.Π./ΙΕΠΒΑ αίτησης 1043/21.12.2018) 

Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας των αιτήσεων, κατέληξε στο 

ότι κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν πληροί στο σύνολο της τα προσόντα που 

προσδιορίστηκαν από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς είναι Πτυχιούχοι 

ενώ η Πρόσκληση είναι για Μεταδιδάκτορα και ως εκ τούτου, η διαδικασία κατέστη άγονη. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο υποψήφιοι έχουν αξιόλογα βιογραφικά. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής 

 

          

 

Δρ. Β. Ασημακοπούλου Δρ. Α. Ρετάλης    Δρ Δ. Κατσάνος 
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