
      Θεςςαλονίκη 30-01-2023 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ  

για την επιλογή:  

Ενόσ (1) ατόμου Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ με ειδικότθτα Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ ι 
Μθχανολόγου Μθχανικοφ ι Μθχανικοφ Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ και Ανάπτυξθσ, ι 
Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ ι Μθχανικοφ Περιβάλλοντοσ ι Μθχανικοφ Παραγωγισ και 
Διοίκθςθσ ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων αναγνωριςμζνων 
πανεπιςτθμιακϊν τίτλων τθσ αλλοδαπισ, με Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςε κζματα 
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ι περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ι βιϊςιμθσ χριςθσ πόρων, για ςφναψη 
ςφμβαςησ μίςθωςησ Ζργου (Σ.Μ.Ε.) χρονικήσ διάρκειασ (35) τριάντα πζντε μηνϊν για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου: UP2030 - Urban Planning and design ready for 2030, του 

Προγράμματοσ Ορίηοντασ (Horizon) (αρ. πρωτ. πρόςκληςησ: 34/16-01-2023). 

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ δθμοςιεφει τον πίνακα κατάταξθσ υποψθφίων για τθ ςφμβαςη 

μίςθωςησ Ζργου (Σ.Μ.Ε.), ςτο πλαίςιο τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 34/16-01-2023 

Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

Ο προςωρινόσ πίνακασ κατάταξθσ, αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 

(www.mdat.gr) χωρίσ να δημοςιοποιοφνται τα ονόματα των υποψηφίων, ςτθ 

κζςθ των οποίων δθμοςιεφονται τα αρχικά τουσ. 

Ο/Η Υποψιφιοσ/α που επικυμεί να υποβάλει ζνςταςθ ςχετικά με το αποτζλεςμα 

(Πίνακα κατάταξθσ υποψθφίων) δικαιοφται να προςφφγει εγγράφωσ επί ποινι 

απαραδζκτου (είτε με φυςικι παρουςία, είτε με ειδικά προσ τοφτο 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του) ςτο Πρωτόκολλο τθσ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ εντόσ πζντε 

(5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ του Πίνακα Κατάταξθσ 

Υποψθφίων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, ιτοι ζωσ την Δευτζρα 06/02/2023 

και ϊρα 14:00. Οι ενςτάςεισ που υποβάλλονται, λαμβάνουν Αρικμό Ειςερχόμενου 

Πρωτοκόλλου, ο οποίοσ ςθμειϊνεται μαηί με τθν ϊρα υποβολισ ςτο υποβλθκζν 

ζντυπο τθσ Ζνςταςθσ.  

Οι Ενςτάςεισ εξετάηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ κατά τθν 

αμζςωσ επόμενθ τθσ υποβολισ τθσ ζνςταςθσ Συνεδρίαςι του. Οι Αποφάςεισ επί 

των Ενςτάςεων δεν κοινοποιοφνται ςτον ενιςτάμενο, αλλά ο τελευταίοσ 

ενθμερϊνεται με δικι του πρωτοβουλία από τθν Εταιρεία. Η Απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι δεςμευτικι για όλουσ και δεν προςβάλλεται. 

Ενςτάςεισ που υποβάλλονται εκπροκζςμωσ ι για άλλο λόγο απαραδζκτωσ, δεν 

εξετάηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αλλά απορρίπτονται αυτοδικαίωσ ωσ 

απαράδεκτεσ. 

Ακολουκεί ο πίνακασ κατάταξθσ των υποψθφίων για τθ κζςθ: 



 

 

 

Ενόσ/μίασ διαχειριςτή ζργου με αρ. πρωτ. Πρόςκληςησ 34/16-01-2023 
 

A/A Αριθμ. Πρωτ. Oνοματεπϊνυμο / Επωνυμία υποψηφίου Βαθμολογία 

1 
 

51/20-01-2023 
Ε***** Τ********* 96,00 

2 
 

67/25-01-2023 
Θ******* Α*********** 32,00 

3 
 

66/25-01-2023 
Κ****** Β********* 28,00 

4 71/25-01-2023 Χ******* Κ******** Αποκλείεται 

 
            

   Η Επιτροπή Επιλογήσ Προςωπικοφ και Συνεργατών 


