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…………………………………………………………………………………………………..............

Θέμα 6ο) Ορισμός & πρακτικά επιτροπών
β. Πρακτικά Κατακύρωσης Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων
1) Κωδ. 4576 με τίτλο: «Κωδ.2002_Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX _ "Καινοτόμες
προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και
αναπαραγωγικό σύστημα"» με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ματθιόπουλο Κ.
Η Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα και επιθυμητά
προσόντα, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψήφιας για τη θέση Α, η οποία
υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι η κ. ΚΑΚΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ.
Πίνακας αξιολόγησης
Θέση Α
α/α
Ονοματεπώνυμο
1
ΚΑΚΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

Βαθμολογία
10

Επίσης, η Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα και
επιθυμητά προσόντα, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψήφιας για τη θέση
Β, η οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι η κ. ΣΑΓΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ.
Πίνακας αξιολόγησης
Θέση Β
α/α
Ονοματεπώνυμο
1
ΣΑΓΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

Βαθμολογία
8,93

Η Επιτροπή Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη το Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων για την
επιλογή επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 4576 με
τίτλο: «Κωδ.2002_Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX _ "Καινοτόμες προσεγγίσεις για την
καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα"»,
εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ως εξής:
1. για τη θέση Α της με αρ. πρωτ. 2103/11-02-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
με την κ. ΚΑΚΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ και
2. για τη θέση Β της με αρ. πρωτ. 2103/11-02-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
με την κ. ΣΑΓΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ.
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο Πρόγραμμα ‘Διαύγεια’.
…………………………………………………………………………………………………..............
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