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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

(Αρ. Πρωτ.8106/26-3-2019) 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 65/119/10 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Διευθυντής, Ιωάννης Βασιλείου 

 
Στην Αθήνα σήμερα 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη, συνεδρίασε η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Προτάσεων που ορίστηκε με την από 15/3/2019, θέμα 7.1 απόφαση 
Δ.Σ., αποτελούμενη από τους: 
 
1. Γ. Ματσόπουλος, ως Πρόεδρος Επιτροπής 
2. Ε. Παπαγιάννη, ως Μέλος Επιτροπής. 
3. Β. Νικολαΐδου, ως Μέλος Επιτροπής 

Τα μέλη της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την από   15/3/2019 απόφαση Δ.Σ. με αριθμό θέματος 7.1, σχετικά με τον ορισμό 

της 

2. την με ΑΠ 8106/23-3-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

3. Τους κανόνες διαχείρισης του έργου και τις σχετικές με τη διαδικασία κείμενες 

διατάξεις, ιδίως αυτές του άρθρου 66 του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει. 

4. Τους υποβληθέντες φάκελους υποψηφιοτήτων 

5. Τις διενεργηθείσες την 23η Απριλίου 2019 προσωπικές συνεντεύξεις των 
προσκληθέντων, καλυπτόντων τις τυπικές προϋποθέσεις, επικρατέστερων 
υποψηφίων.  

Αφού μελέτησε τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που 
υποβλήθηκαν και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, συνέταξε το παρόν πρακτικό για την 
αξιολόγηση των υποψηφίων. 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Δύο (2) Διοικητικοί Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης, 
Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργου 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 1 

Δύο (2) Διοικητικοί Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης 
Έργου 
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Για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 1, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΝΤΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 8981/02-04-2019 

2 ΚΟΥΦΑΣΙΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 9843/10-04-2019 

 
Οι ανωτέρω προτάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.  

 

Η υποψήφια Νταλή Βασιλική, όπως προέκυψε από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και τη διενεργηθείσα συνέντευξη πληροί τα τυπικά και επιθυμητά 
προσόντα της θέσης και βαθμολογήθηκε ως κατωτέρω: 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια 
Βάρος 

Κριτηρίου 

1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 0 

30% 
2 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
60 

3 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ- ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
300 

4 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ- 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟΥ 

90 30% 

5 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ 100 40% 

ΣΥΝΟΛΟ                                                          550 
 

 

 

Απαιτούμενα 
Τυπικά 
Προσόντα: 

 Απόφοιτος Λυκείου 

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ 

 Αποδεδειγμένη εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

 Αποδεδειγμένη εξάμηνη τουλάχιστον Εργασιακή Εμπειρία σχετική με το 
αντικείμενο της θέσης 

 Εμπειρία και εξοικείωση στη χρήση ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και 
πληροφοριακών – λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης 
έργων – προγραμμάτων συμβάσεων 

 Εφόσον διαθέτουν ΔΠΥ, θα πρέπει να αναγράφεται η σχετική ειδικότητα 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές 
για τους άρρενες υποψήφιους 
 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 

 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της 
θέσης, πέραν της υποχρεωτικής 

 Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα 
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Η εν λόγω υποψήφια με βάση την αξιολόγηση του βιογραφικού της και τη 
διενεργηθείσα προφορική συνέντευξη, απάντησε με ευχέρεια κι αυτοπεποίθηση τόσο 
ιδίως ως προς το σκέλος της εξειδικευμένης εμπειρίας οικονομικής διαχείρισης κι 
ελέγχου προγραμμάτων.  

Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε ΕΠΙ και δε διαθέτει εμπειρία χειρισμού, 
διεκπεραίωσης κι αναρτήσεων σε ΚΗΜΔΗΣ κι ΕΣΗΔΗΣ.  

Η συνολική της εικόνας αποδίδει διάθεση και φιλοδοξία ένταξης κι εξέλιξης στο 
εξειδικευμένο αντικείμενο της θέσης και του Φορέα.  

 
 
Η υποψήφια Κουφασίμη Ευαγγελία, όπως προέκυψε από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διενεργηθείσα συνέντευξη πληροί τα τυπικά και 
επιθυμητά προσόντα της θέσης και βαθμολογήθηκε ως κατωτέρω: 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια 
Βάρος 

Κριτηρίου 

1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 0 

30% 
2 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
40 

3 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ- ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
180 

4 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ- 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟΥ 

90 30% 

5 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ 100 40% 

ΣΥΝΟΛΟ                                                          410 
 

 

Η εν λόγω υποψήφια με βάση την αξιολόγηση του βιογραφικού της και τη 
διενεργηθείσα προφορική συνέντευξη, απάντησε με ευχέρεια κι αυτοπεποίθηση τόσο 
ιδίως ως προς το σκέλος της εξειδικευμένης εμπειρίας οικονομικής διαχείρισης κι 
ελέγχου προγραμμάτων.  

Η συνολική της εικόνας αποδίδει διάθεση και φιλοδοξία ένταξης κι εξέλιξης στο 
εξειδικευμένο αντικείμενο της θέσης και του Φορέα.  

 

Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει τις 
κυρίες Νταλή Βασιλική και Κουφασίμη Ευαγγελία για την κάλυψη των 2 
θέσεων με ΚΩΔΙΚΟ 1, καθόσον πληρούν το σύνολο των υποχρεωτικών και το 
πλείστο των επιθυμητών προσόντων. 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Διοικητικός Υπάλληλος -Υποστήριξη σε Ακαδημαϊκά και 
Επαγγελματικά θέματα Φοιτητών ΕΜΠ 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 Διοικητικός Υπάλληλος - Υποστήριξη σε Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά 
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Για την θέση με κωδικό 2, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΛΕΥΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

9845/10-04-2019 

2 ΑΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΑΪΝΤ ΤΟΥ ΙΣΣΑ 10109/12-04-2019 

 
Οι ανωτέρω προτάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.  

Κατά τον έλεγχο του φακέλου, προέκυψε ότι η υποψήφια  ΑΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 
ΣΑΪΝΤ ΤΟΥ ΙΣΣΑ δεν πληροί το τυπικό, απαιτούμενο, «Αποδεδειγμένη εξάμηνη 

τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο σχετική 
με το αντικείμενο της πρόσκλησης Αντίστοιχη δωδεκάμηνη τουλάχιστον εργασιακή 
εμπειρία.» 

Συνεπώς, η εν λόγω υποψήφια δεν βαθμολογείται και αποκλείεται από τη διαδικασία 
επιλογής για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 2. 

Η υποψήφια Παπασπυρίδη Λευκή-Μαρία, όπως προέκυψε από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διενεργηθείσα συνέντευξη σε συνδυασμό με τα 

θέματα Φοιτητών ΕΜΠ 

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ διοικητικού ή οικονομικού ή λογιστικής ή 
κοινωνικών/ανθρωπιστικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή 
ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ 

 Αποδεδειγμένη εξάμηνη τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο σχετική με το αντικείμενο 

της πρόσκλησης Αντίστοιχη δωδεκάμηνη τουλάχιστον 

εργασιακή εμπειρία: 

- σε Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ (τουλάχιστον 4 ετών) 

- σε Γραφείο Διασύνδεσης ΑΕΙ  

- στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

- στην πληροφόρηση – ενημέρωση φοιτητών για θέματα 
ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος 

- στην οργάνωση ημερίδων / συνεδρίων 

 Εφόσον διαθέτουν ΔΠΥ, θα πρέπει να αναγράφεται η σχετική 
ειδικότητα 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή 
από αυτές για τους άρρενες υποψήφιους 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

Μεταπτυχιακός /Διδακτορικός Τίτλο Σπουδών συναφής με το 
αντικείμενο της θέσης. 
Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο, 
πέραν της υποχρεωτικής 
Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα 
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αναφερθέντα ανωτέρω, αναφορικά με την υποψηφιότητά της για τη Θέση , πληροί τα 
τυπικά και επιθυμητά προσόντα της θέσης και βαθμολογήθηκε ως κατωτέρω: 

ΑΙΑ Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια 
Βάρος 

Κριτηρίου 

1 

ΣΥΝΑΦΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ  

0 

30% 
2 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 0 

3 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 600 

4 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ- 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

95 30% 

5 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ 100 
40% 

ΣΥΝΟΛΟ                                                              795 
 

 
Η εν λόγω υποψήφια με βάση την αξιολόγηση του βιογραφικού της και τη 
διενεργηθείσα προφορική συνέντευξη, απάντησε με ευχέρεια κι αυτοπεποίθηση ιδίως 
ως προς το σκέλος της εξειδικευμένης εμπειρίας σχετική με τη συμβουλευτική 
υποστήριξη φοιτητών: α) σε τεχνικές δικτύωσης με την αγορά εργασίας, β) για την 
υποβολή αιτήσεων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, γ) οργάνωση ημερίδων, οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων για τις 
ανάγκες της Διοίκησης του Ιδρύματος-ΕΜΠ..  

Διαθέτει αντίστοιχη δωδεκάμηνη τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία: σε Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ σε Γραφείο Διασύνδεσης ΑΕΙ, στη διαχείριση 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στην πληροφόρηση – ενημέρωση φοιτητών για θέματα 

ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, στην οργάνωση ημερίδων / συνεδρίων. 

 
Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα και λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μοριοδότηση, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την υποψήφια Παπασπυρίδη Λευκή-Μαρία για 

την κάλυψη της θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 2, ιδίως εν όψει της απολύτως συναφούς, 
ταυτόσημης, εξειδικευμένης εμπειρίας της για την εν λόγω θέση και τη δυνατότητα 
άμεσης ανάληψης καθηκόντων. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: Διοικητικός Υπάλληλος - Υποστήριξη προγραμμάτων 
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 
Διοικητικός Υπάλληλος - Υποστήριξη προγραμμάτων Προπτυχιακών και 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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Για την θέση με κωδικό 3, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1  ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9907/11-04-2019 

 
Οι ανωτέρω προτάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.  

Η υποψήφια Προκοπίου Ευγενία, όπως προέκυψε από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διενεργηθείσα συνέντευξη, στην οποία 
παραπέμπουμε ανωτέρω, σχετικά με τη Θέση, πληροί τα τυπικά και επιθυμητά 
προσόντα της θέσης και βαθμολογήθηκε ως κατωτέρω: 

αΙα Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια 
Βάρος 

Κριτηρίου 

1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 20 

40% 
2 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 600 

3 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ- ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

95 30% 

5 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΕΦΟΣΟΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ) 
100 

30% 

 ΣΥΝΟΛΟ 800 
 

 

 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Απόφοιτος Λυκείου 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ. 

 Αποδεδειγμένη δωδεκάμηνη, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία σε 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών AEI.  

 Αντίστοιχη τριετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία σε Διοικητική 

Υποστήριξη Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα). 

 Εφόσον διαθέτουν ΔΠΥ, θα πρέπει να αναγράφεται η σχετική 
ειδικότητα. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ή νόμιμη απαλλαγή από 
αυτές για τους άρρενες υποψήφιους 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

Πτυχίο ΑΤΕΙ/ΑΕΙ. 
Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο, πέραν 
της υποχρεωτικής. 
Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα 



[7] 
 

Η εν λόγω υποψήφια, κάτοχος Πτυχίου και με βάση την αξιολόγηση του βιογραφικού 

της και τη διενεργηθείσα προφορική συνέντευξη, απάντησε με ευχέρεια κι 

αυτοπεποίθηση ιδίως ως προς το σκέλος της εξειδικευμένης εμπειρίας σχετική με 

συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών για την υποβολή αιτήσεων σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και για τη διαδικασία 

συνέντευξης υποψηφίων, Έκδοση Ωρολογίου Προγράμματος και Προγράμματος 

Εξετάσεων και  Οργάνωση εκδηλώσεων/ ομιλιών/ συναντήσεων για τις ανάγκες 

προγραμμάτων.  

 

Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει τη 
μοναδική υποψήφια, η οποία καλύπτει το σύνολο των τυπικών κι επί της ουσίας των 
επιθυμητών προσόντων και προϋποθέσεων, Προκοπίου Ευγενία για την κάλυψη 
της θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 3. 

 

Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συμμετέχοντες στη 
διαδικασία, δύνανται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης 
της απόφασης κατακύρωσης αποτελεσμάτων κι έως το πέρας λειτουργίας των 
γραφείων Διοίκησης του ΕΠΙΣΕΥ, ήτοι έως ώρα 15.00, να καταθέσουν εγγράφως τις 
αντιρρήσεις τους μετά του συνόλου των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ 
υποβολής οιασδήποτε ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα 
οριστικοποιούνται και επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται προκειμένου να καταρτισθεί 
η σχετική σύμβαση. Τυχόν υποβολή ένστασης για μια από τις προκηρυσσόμενες 
θέσεις δεν κωλύει την υπογραφή σύμβασης για τις υπόλοιπες. 

 
 
 

Η  Επιτροπή Αξιολόγησης 
 
 

 
Γ.ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΠ  

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 

 

 

 

ΜΟΝΙΜΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

 

 

ΙΔΑΧ 

 


