
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑΣ  

 

υποψηφίων συνεργατών για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στην από 01/12/2014 

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σύναψης 

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για το έργο EMOSIC» με κωδικό 

ΓΓΕΤ 11ΣΥΝ_6_100, της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Συνεργασία 2011-Συμπράξεις 

Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς 

Τομείς», Θεματικός Τομέας 6 «Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί» που 

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και 

Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και 

από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση 

της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», Ε.Π. Μακεδονίας 

– Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. 

Μακεδονίας » και Α.Π.5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δ. 

Μακεδονίας», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

 

ΘΕΣΗ: «Συνεργάτης Ερευνητής A »  
 

Α/Α Κριτήριο 

Αξιολόγησης 

Παρατηρήσεις Ελάχιστος 

Βαθμός 

Κριτηρίου 

Βάρος 

Κριτηρίου 
Δρ. Φώτιος 

Πλέσσας 

1 

Συνάφεια 

Αντικειμένου 

και 

Επιστημονικ

ή επάρκεια 

Αξιολογείται η Διδακτορική Διατριβή 

του υποψηφίου αναφορικά με την 

συνάφεια του αντικειμένου της σε σχέση 

με το προς ανάθεση έργο 

5 15% 10 

2 
Γνώσεις και 

Εμπειρία 

Αξιολογείται η γνώση κατάλληλων 

απαιτούμενων εργαλείων λογισμικού και 

η επαγγελματική ή / και ερευνητική / 

ακαδημαϊκή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, 

σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο καθώς και 

στα αντικείμενα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 των επιθυμητών 

προσόντων πέραν των ελάχιστα 

απαιτούμενων 

5 35% 10 

3 
Άλλα 

Επιθυμητά 

Προσόντα 

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος 

συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα 

από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά 

προσόντα, η συμμετοχή σε συναφή 

ερευνητικά έργα και οι επιστημονικές 

δημοσιεύσεις 

0 35% 10 

4 

Συνολική 

αποτίμηση 

της εικόνας 

του 

υποψηφίου 

συνεργάτη. 

προσωπικότη

τα, ήθος 

υποψηφίου 

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της 

υποψηφιότητας όπως αυτή 

διαμορφώνεται μέσα από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα 

συνολικά προσόντα και τις συνολικές 

επιστημονικές / ερευνητικές / 

επαγγελματικές επιδόσεις του 

υποψήφιου συνεργάτη. 

Για την εκτίμηση επιμέρους στοιχείων 

της υποψηφιότητας, όλοι ή οι 

επικρατέστεροι υποψήφιοι είναι δυνατόν 

να κληθούν για συνέντευξη ενώπιον 

5 εάν ο 

υποψήφιος 

προσέλθει 

για 

συνέντευξ

η, αλλιώς 

0 

15% 10 



Επιτροπής Αξιολόγησης. Η συνέντευξη 

θα διεξάγεται με παρόντα τουλάχιστον 2 

μέλη της Επιτροπής. 

Αξιολογούνται και βαθμολογούνται η 

προσωπικότητα και το ήθος του 

υποψηφίου και συνεκτιμητέες δεξιότητες 

όπως π.χ. επικοινωνιακή ικανότητα, 

αποτελεσματικότητα, γνώση θεσμικών 

πλαισίων υλοποίησης έργων, αναλυτικές 

και οργανωτικές δεξιότητες κλπ. 

 

 
Συνολικός 

Βαθμός 

(άριστα = 10) 
  10,00 

 

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα εντός αποσβεστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών 

ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν εγγράφως 

ένσταση κατά της κατάταξής τους. 


