
 
 

 

        Αριθ. Πρωτ. 656 

        Ρέθυµνο 14.10.2014 

 

Πρακτικό Επιλογής Μεταπτυχιακού Φοιτητή 

 

 

Στο Ρέθυµνο σήµερα 7 Οκτωβρίου 2014 συνήλθε η επιτροπή επιλογής  Μεταπτυχιακού 

Φοιτητή α΄ κύκλου στον τοµέα της Τουρκολογίας που θα συνεργαστεί µε το Ινστιτούτο 

Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, στο πλαίσιο «Ελληνική Ιστορία της Καινοτοµίας 

(ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας 

(Α.Π.) 1: «∆ηµιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτοµίας Υποστηριζόµενης από Έρευνα 

και Τεχνολογική Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριµένα στη ∆ράση 

«ΚΡΗΠΙΣ» η οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους. 

 

Η επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. 

 

Χρήστο Χατζηιωσήφ, διευθυντή ΙΜΣ 

 

Αντώνη Αναστασόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Παν/µίου Κρήτης και µέλος ΙΜΣ 

 

Μαρίνο Σαρηγιάννη, Ερευνητή Β΄ ΙΜΣ 

 

 

Η πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων στην παραπάνω ερευνητική ενέργεια 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών από τις 26 

Σεπτεµβρίου 2014,
1
 µε καταληκτική προθεσµία την 6

η
 Οκτωβρίου 2014. Υποψηφιότητα 

εµπρόθεσµα υπέβαλε  µόνο ο κ. Ευθύµιος Μαχαίρας.  

 

                                                 
1
 Σχετικός σύνδεσµος: http://www.ims.forth.gr/index_main.php?l=g&c=17&i=213   
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Η επιτροπή αφού µελέτησε το βιογραφικό και τα σχετικά δικαιολογητικά του κ. 

Μαχαίρα έκρινε ότι πληροί τα απαραίτητα τυπικά προσόντα σύµφωνα µε την 

προκήρυξη. Με βάση τα παραπάνω την προτείνει για την θέση συνεργάτη. 

 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 

Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr). Μετά από την ανάρτηση των 

αποτελεσµάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωµα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) 

εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων 

αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν 

ιδιοχείρως ή µε ταχυδροµείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, 

Ρέθυµνο, Κρήτη. Το δικαίωµα πρόσβασης στους ατοµικούς φακέλους και στα ατοµικά 

φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µόνο µε γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόµενων 

στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

Τα µέλη της Επιτροπής 

 

Χρήστος Χατζηιωσήφ 

 

Αντώνης Αναστασόπουλος 

 

Μαρίνος Σαρηγιάννης 
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