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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αγ. Παρασκευή, 17.12.2019
Α.Π.: Λ.001/209/18540

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και αποδοχή της εισήγησής της για
την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη για την υποστήριξη του προγράμματος με
κωδικό 001-01, «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης της επόπτευσης της ραδιενέργειας
περιβάλλοντος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και χαρακτηρισμός υλικών σε
καταστάσεις υφιστάμενης και σχεδιασμένης έκθεσης καθώς και σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ)

Έχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 93 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη καιΚαινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1 τουάρθρου 24 του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».2. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία τηςανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».3. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/28.12.2006) «ΑναστολήΔιορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».4. Τον Νέο Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και το ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/29.08.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τηςεπεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία τηςΟδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου2016 και άλλες διατάξεις».5. Το π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 173/Α/05.10.1993).6. Την υ.α. 17176/1988 «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ832/Β/15.11.1988).7. Την υ.α. 226244/2017 «Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του ΔιοικητικούΣυμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.697/22.12.2017).

ΑΔΑ: ΨΡΧΥ469ΗΕΡ-ΕΝΚ



Δ: Τ.Θ. 60092 –15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής, T: 210 6506803, F: 210 6506762, E: chairman@eeae.gr
www.eeae.gr

Η ΕΕΑΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 2

8. Την απόφαση 209/004/2012 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της ΕλληνικήςΕπιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ 730/Β/13.03.2012).9. Την από 07.06.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ (261η συνεδρίαση) περί επέκτασης τουενταγμένου προγράμματος στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης τηςεπόπτευσης της ραδιενέργειας περιβάλλοντος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καιχαρακτηρισμός υλικών σε καταστάσεις υφιστάμενης και σχεδιασμένης έκθεσης καθώς και σεκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης» (κωδικός προγράμματος 001-01).10. Την από 18.10.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ (264η συνεδρίαση) περί έγκρισης τηςπροκήρυξης θέσεων ΙΔΟΧ (θέμα 10), περί συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης και περίσυγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων.11. Τη με α.π. Π/207/16478-15.11.2019 προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτημε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με κωδικό 001-01 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης της επόπτευσης της ραδιενέργειας περιβάλλοντος σεεσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και χαρακτηρισμός υλικών σε καταστάσεις υφιστάμενηςκαι σχεδιασμένης έκθεσης καθώς και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».12. Το με α.π. Λ.001/209/18446 – 16.12.2019 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη θέσητου επιστημονικού συνεργάτη για το έργο «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης τηςεπόπτευσης της ραδιενέργειας περιβάλλοντος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καιχαρακτηρισμός υλικών σε καταστάσεις υφιστάμενης και σχεδιασμένης έκθεσης καθώς και σεκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης» με κωδικό 001-01.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΤην επικύρωση του με α.π. Λ.001/209/18446 – 16.12.2019 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησηςκαι την αποδοχή της εισήγησής της, για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης, από τονυποψήφιο κ. Λασηθιωτάκη Μιχαήλ (κωδικός υποψηφίου 001-01-1).

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

Χρήστος Χουσιάδας
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