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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Θέμα: Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων
Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Συνεδρίασή της (792/17-092019), λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 184683/2019 πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης, την απόφαση επιλογής υποψηφίων της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής (Αρ. Συν.
1/10.09.2019) καθώς και τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 166848/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες του προγράμματος
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», που συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και
υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κηρύσσει την πρόσκληση άγονη για το
επιστημονικό πεδίο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων» καθώς δεν καλύπτονται από τους
δύο (2) υποψήφιους, κα. Τζιαφέρη Ειρήνη και κα. Τσιώνου Δήμητρα τα απαιτούμενα κριτήρια της
πρόσκλησης. Πιο συγκεκριμένα η κα. Τζιαφέρη Ειρήνη δεν καλύπτει το απαιτούμενο κριτήριο της
πρόσκλησης «Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την

01.01.2009» καθώς έλαβε το διδακτορικό της τίτλο στις 07.03.2008 και επιπλέον κατόπιν διευκρινίσεων
που δόθηκαν από την διαχειριστική αρχή του έργου επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από το πλαίσιο
του έργου οποιαδήποτε επέκταση της δεκαετούς προθεσμίας λήψης του διδακτορικού τίτλου. Η κα.
Τσιώνου Δήμητρα δεν καλύπτει το απαιτούμενο κριτήριο της πρόσκλησης «Αναγνώριση ακαδημαϊκών

τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου ή τίτλων από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)»
καθώς δεν κατέθεσε αναγνώριση του διδακτορικού της τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ.
Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής
αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη ΤΚ 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός 5 εργασίμων ημερών από την επομένη της
ανάρτησης στη «Διαύγεια».
Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις τα προσωρινά
αποτελέσματα καθίστανται οριστικά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Ευστράτιος Α. Στυλιανίδης
Αντιπρύτανης
Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.09.26 14:06:56
EEST
Reason:
Location: Athens

