
[1] 

 

   

ΕΠΙΣΕΥ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98 

 Ν3685/08) 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   

Ηρώων Πολυτεχνείου 9 

15773 Ζωγράφου 

Αθήνα 

Α.Φ.Μ : 090162593 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 
ICCS 

INSTITUTE OF COMMUNICATION 

AND COMPUTER SYSTEMS  
 (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98Law 2083/92 

                                                       Law 3685/08) 
  

 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF 

ATHENS 

SCHOOL OF ELECTRICAL  AND COMPUTER 

ENGINEERING  

9, Iroon Polytechniou Str. 

15773 Zografou 

Athens , Greece  

VAT. Reg. Numb. : EL 090162593 

 

DIRECTOR 

 

Τel. :  +30-210-7724374 / 3847,  Fax : +30-210-7722456  

  

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

(Αρ. Πρωτ. 13343/3.8.2018) 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
‘’ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ’’ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 5201801 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Διευθυντής, Ιωάννης Βασιλείου 

 
Στην Αθήνα σήμερα 5.10.2018, ημέρα Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Προτάσεων που ορίστηκε με την από 16-04-2018 απόφαση Δ.Σ., 
αποτελούμενη από τους: 
1. Ιωάννη Ψαρρά, Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Αναπληρωτή Διευθυντή, ως 
Πρόεδρος Επιτροπής 
2. Γεώργιο Στάμου, Αναπληρωτή Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, ως Μέλος 
Επιτροπής. 
3. Δημήτριο Καλογερά, Ερευνητής Β’ ΕΠΙΣΕΥ, ως Μέλος Επιτροπής 

Τα μέλη της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την με ΑΠ 13343/3.8.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Τους κανόνες διαχείρισης του έργου και τις σχετικές με τη διαδικασία κείμενες 
διατάξεις, ιδίως αυτές του άρθρου 66 του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει. 

3. Τους υποβληθέντες φάκελους υποψηφιοτήτων 

4. Τις διενεργηθείσες την Παρασκευή 5.10.2018 προσωπικές συνεντεύξεις των 
προσκληθέντων, καλυπτόντων τις τυπικές προϋποθέσεις, επικρατέστερων 
υποψηφίων, στη διάρκεια των οποίων προσκλήθηκαν να παραστούν προς συνδρομή 
του έργου της Επιτροπής, ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος 
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του Έργου, Ιωάννης Βασιλείου καθώς και ο Υπεύθυνος Νομικής Υποστήριξης του 
ΕΠΙΣΕΥ, Νάσος Νικολόπουλος, ως συντάκτης συνοπτικών πρακτικών.  

Διευκρινίζεται ότι τα προσκληθέντα, ανωτέρω, πρόσωπα, παρέστησαν άνευ 
δικαιώματος γνώμης αλλά με δικαίωμα, κατόπιν άδειας της Επιτροπής, υποβολής 
ερωτήσεων στο πλαίσιο ειδικότητας και της κατ’ άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, 
αρμοδιότητάς τους, αντίστοιχα. 

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: Στέλεχος οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

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

 

 

 
Για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 1, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΓΚΡΙΕΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 15649/05-09-2018 

2 ΚΙΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 15843/06-09-2018 

3 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16129/07-09-2018 

4 ΠΑΡΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15647/5-09-2018 

5 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15233/31-08-2018 

 
Οι ανωτέρω προτάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Στέλεχος οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

• Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή λογιστικής ή κοινωνικών ή 
θετικών επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο 
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ. 
 • Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν καλή γνώση 
κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο).  
• Εμπειρία ελέγχου ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Φορέων 
Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα  
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για 
τους άρρενες υποψηφίους. 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών  
• Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι 
εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.  
• Προηγούμενη Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
 • Γνώση κανονιστικού πλαισίου οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων Ηorizon 2020, FP7  
• Γνώση κανονιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων και Διαγωνισμών  
• Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα 
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Κατά τον έλεγχο του φακέλου, προέκυψε ότι ο υποψήφιος Παραράς Αλέξανδρος 
δεν πληροί το τυπικό, απαιτούμενο, επί ποινή αποκλεισμού, της εμπειρίας ελέγχου 
ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα. Επίσης, δεν προσκομίζεται βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών 
υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές. 

Συνεπώς, o εν λόγω υποψήφιος δεν βαθμολογείται και αποκλείεται από τη 
διαδικασία επιλογής για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 1. 

Ομοίως από τον έλεγχο του φακέλου, προέκυψε ότι η υποψήφια Θεοδώρου 
Χριστίνα δεν πληροί τα τυπικά-απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού προσόντα α) 
Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή λογιστικής ή κοινωνικών ή θετικών 
επιστημών, καθώς διαθέτει Bachelor of arts in Communication από το κολλέγιο 
Deree μη νομίμως αναγνωρισμένο και  δίπλωμα υποκριτικής, το οποίο αφενός δεν 
συνιστά πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (έχει χορηγηθεί από ιδιωτική σχολή τριετούς 
φοίτησης) και αφετέρου δεν περιλαμβάνεται εντός των αποδεκτών από πλευράς 
αντικειμένου τίτλων σπουδών, β) της εμπειρίας ελέγχου ερευνητικών ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.  

Συνεπώς, η εν λόγω υποψήφια δεν βαθμολογείται και αποκλείεται από τη διαδικασία 
επιλογής για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 1. 

 

Η υποψήφια Γκριέλα Ευφροσύνη, 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 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡIΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 0 

30% 
2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (60 ΜΗΝΕΣ) 600 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ (0 ΜΗΝΕΣ) 0 

4 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (34 ΜΗΝΕΣ) 340 

5 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
90 30% 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 100 40% 

ΣΥΝΟΛΟ 349  

Η εν λόγω υποψήφια με βάση την αξιολόγηση του βιογραφικού της και τη 
διενεργηθείσα προφορική συνέντευξη, απάντησε με ευχέρεια κι αυτοπεποίθηση τόσο 
ως προς το περιεχόμενο του τόσο στο ακαδημαϊκό σκέλος, όπου έχει να επιδείξει 
εξαιρετική βαθμολογία, όσο κι ως προς το σκέλος της εξειδικευμένης εμπειρίας 
οικονομικής διαχείρισης κι ελέγχου προγραμμάτων.  

Απέδειξε εμπειρία σε ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο τη διαχείριση ανθρωπίνων 
πόρων, διοικητική υποστήριξη οργανωμένων επιχειρήσεων, σύνταξη, 
παρακολούθηση, τεκμηρίωση, έλεγχο, επαλήθευση, εκκαθάριση 
συγχρηματοδοτουμένων, επιχειρησιακών προγραμμάτων και business plans, τόσο 
σε επίπεδο δαπανών, ενταλματοποίηση όσο και δικαιολογητικών, μεταξύ αυτών και 
στο πρόγραμμα ERASMUS+. Διαθέτει γνώση κι εμπειρία οικονομικών καταστάσεων 
και λογιστικών διαδικασιών.  

Η συνολική της εικόνας αποδίδει διάθεση και φιλοδοξία ένταξης κι εξέλιξης στο 
εξειδικευμένο αντικείμενο της θέσης και του Φορέα.  
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Δεν διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε ΕΠΙ. Εν όψει του γεγονότος ότι έχει υποβάλει 
αίτηση και για τη θέση 2 της Γραμματέως Διεύθυνσης, η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν 
της κι έθεσε ερωτήματα σε σχέση και με τη συγκεκριμένη θέση, διαπιστώνοντας ότι η 
υποψήφια δε διαθέτει εμπειρία σε σύνταξη κι επιμέλεια πρακτικών, πλην όμως 
επικαλέστηκε ευχέρεια σε δημιουργική γραφή και διατύπωση διαδικασιών και 
τοποθετήσεων.  

Δήλωσε ότι μεταξύ των 2 θέσεων, προτιμά αυτή της οικονομικής διαχείρισης, παρότι 
έχει εμπειρία και γραμματειακής υποστήριξης. 

 
Η υποψήφια Αναστασία Κιούση, 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 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡIΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 20 

30% 
2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (60 ΜΗΝΕΣ) 600 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ (0 ΜΗΝΕΣ) 0 

4 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (60 ΜΗΝΕΣ) 600 

5 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
60 30% 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 60 40% 

ΣΥΝΟΛΟ 408  

 

Η εν λόγω υποψήφια με βάση την αξιολόγηση του βιογραφικού της και τη 
διενεργηθείσα προφορική συνέντευξη, απάντησε πλήρως ως προς το περιεχόμενο 
του ακαδημαϊκού σκέλους, καθ’ όσον διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα από το ΕΜΠ, 
μεν, με αρχικό, όμως, πτυχίο σε πεδίο Αρχαιολογίας, άρα εκτός του πεδίου 
διοικητικού ή οικονομικού ή λογιστικής ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω υποψήφια έχει υποβάλει αίτηση και για τη Θέση 3, 
στέλεχος προμηθειών, οπότε η επιτροπή έθεσε και σχετικά με την εν λόγω θέση, 
ερωτήματα.  

Ως προς το σκέλος της εξειδικευμένης εμπειρίας οικονομικής διαχείρισης, 
επαλήθευσης κι ελέγχου προγραμμάτων, απέδειξε εμπειρία σε παρακολούθηση 
συγχρηματοδοτουμένων κι ευρωπαϊκών έργων, έλεγχο δικαιολογητικών, οργάνωσης 
ομάδων έργου και συγκέντρωση παραδοτέων.  

Δε διαθέτει, όμως, εμπειρία οικονομικής, διαχειριστικής, ελεγκτικής διαδικασίας και 
διεκπεραίωσης των εν λόγω προγραμμάτων, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της 
θέσης.  

Απέδειξε εμπειρία σε επίπεδο διοικητικής υποστήριξης, διεκπεραίωσης διαδικασιών 
δημοσίων συμβάσεων και προσκλήσεων στελέχωσης, οργάνωση και 
παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων, με 
την ιδιότητα, μάλιστα, τόσο του στελέχους όσο και της ερευνήτριας, εν όψει της 
ιδιότητας της ως κατόχου διδακτορικού τίτλου και συνεργάτιδας εργαστηρίου του 
ΕΜΠ, επί σειρά ετών.  

Ενδεικτική αναφορά σε πολυμελή ομάδα έργου στο έργο ΘΑΛΗΣ, τόσο ως στέλεχος 
οργάνωσης όσο κι ως ερευνήτρια σε πακέτα εργασίας.  
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Απέδειξε εμπειρία και δραστηριοποίηση στα ανωτέρω αντικείμενα, πέραν του ΕΜΠ, 
σε Φορείς όπως η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση όσο και ως 
μέλος του ΔΣ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Δεν διαθέτει εξειδικευμένη 
εμπειρία σε ΕΠΙ και δε διαθέτει εμπειρία χειρισμού, διεκπεραίωσης κι αναρτήσεων σε 
ΚΗΜΔΗΣ κι ΕΣΥΔΗΣ.  

Η συνολική της εικόνας αποδίδει διάθεση και φιλοδοξία ένταξης κι εξέλιξης στο 
εξειδικευμένο αντικείμενο της θέσης και του Φορέα. Δεν διαθέτει εξειδικευμένη 
εμπειρία σε ΕΠΙ.  

Η συνολική εικόνα της υποψήφιας κατέδειξε συγκρότηση, ωριμότητα, διαύγεια 
στόχων και κατασταλαγμένη εργασιακή εμπειρία, σύμφωνη κι ανάλογη με την 
ακαδημαϊκή κι επαγγελματική της πορεία.  

Τα προσόντα της, όμως, προσιδιάζουν περισσότερο στη θέση 3, στελέχους 
προμηθειών κι ΕΣΠΑ παρά σε στέλεχος οικονομικής διαχείρισης κι ελέγχου, καθ’ 
όσον δε διαθέτει, μάλιστα ούτε σχετικό ακαδημαϊκό τίτλο αλλά ούτε κι εμπειρία. 
Δήλωσε, κατά το πέρας της συνέντευξης, ότι βάσει των περιγραφεισών από την 
Επιτροπή πραγματικών απαιτήσεων, ότι θεωρεί ως καταλληλότερη την παρουσία της 
περισσότερο στη θέση 3, στέλεχος προμηθειών / ΕΣΠΑ, παρά σε αυτή της 
οικονομικής διαχείρισης. 

 

Ο υποψήφιος Σπυρίδων Ατματζίδης, όπως προέκυψε από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διενεργηθείσα συνέντευξη πληροί τα τυπικά κι εν 
μέρει τα επιθυμητά προσόντα της θέσης και βαθμολογήθηκε ως κατωτέρω: 

 

 

Ο υποψήφιος διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό οικονομικής κατεύθυνσης. Η εμπειρία 
του στο κανονιστικό πλαίσιο έργων και προγραμμάτων περιορίζεται σε σχετικά μικρό 
χρονικό διάστημα, σε περιφερειακό ρόλο, εισαγωγής δεδομένων (data entry) 
οικονομικών στοιχείων έργου προ 10ετίας, στο ΕΜΠ. Απουσία εμπειρίας και εικόνας 
πλήρους κύκλου ζωής των έργων και της οικονομικής, διαχειριστικής τους πορείας. 
Έχει επαρκή εργασιακή εμπειρία λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα. Δε διαθέτει 
εμπειρία σε φύλλα χρονοχρέωσης και στην ενταλματοποίηση ή έλεγχο έργων. Γενική 
εικόνα ώριμης, ευγενικής παρουσίας, επαγγελματισμού, αυτογνωσίας και διάθεσης 
ένταξης κι εξέλιξης. Δε διαθέτει εμπειρία σε ΕΠΙ. 

 
Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την 
υποψήφια ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΚΡΙΕΛΑ. για την κάλυψη της θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 1, 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡIΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 20 

30% 
2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (60 ΜΗΝΕΣ) 600 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ (0 ΜΗΝΕΣ) 0 

4 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (22 ΜΗΝΕΣ) 220 

5 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
50 30% 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 50 40% 

ΣΥΝΟΛΟ 287 
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καθόσον πληροί το σύνολο των υποχρεωτικών και το πλείστο των 
επιθυμητών προσόντων. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Στέλεχος Υποστήριξη Λειτουργίας του Γραφείου Διευθυντή 

του ΕΠΙΣΕΥ 

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

 
Για την θέση με κωδικό 2, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΓΚΡΙΕΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 15649/05-09-2018 

2 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15814/06-09-2018 

3 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 15800/06-09-2018 

4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΑΣ 15648/5-09-2018 

5 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15230/31-08-2018 

 
Οι ανωτέρω προτάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.  

Κατά τον έλεγχο του φακέλου, προέκυψε ότι ο υποψήφιος Παραράς Αλέξανδρος 
δεν πληροί το τυπικό, απαιτούμενο, επί ποινή αποκλεισμού, της εμπειρίας ελέγχου 
ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα. Επίσης, δεν προσκομίζεται βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών 
υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές. 

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

Ομοίως από τον έλεγχο του φακέλου, προέκυψε ότι η υποψήφια Θεοδώρου 
Χριστίνα δεν πληροί τα τυπικά-απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού προσόντα α) 
Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή λογιστικής ή κοινωνικών ή θετικών 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 Στέλεχος Υποστήριξη Λειτουργίας του Γραφείου Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ 

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

 Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών 
επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο. 

  Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office 
(Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου  

 Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό 
λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν 
άριστη γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο).  

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, 
για τους άρρενες υποψηφίους 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

Μεταπτυχιακός Τίτλος  
 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων – 
προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 

 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών. 

  Προηγούμενη Εργασιακή Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 

.  Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα 
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επιστημών, καθώς διαθέτει Bachelor of arts in Communication από το κολλέγιο 
Deree μη νομίμως αναγνωρισμένο και  δίπλωμα υποκριτικής, το οποίο αφενός δεν 
συνιστά πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (έχει χορηγηθεί από ιδιωτική σχολή τριετούς 
φοίτησης) και αφετέρου δεν περιλαμβάνεται εντός των αποδεκτών από πλευράς 
αντικειμένου τίτλων σπουδών, β) της εμπειρίας ελέγχου ερευνητικών ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.  

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

Η υποψήφια Γκριέλα Ευφροσύνη, όπως προέκυψε από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διενεργηθείσα συνέντευξη σε συνδυασμό με τα 
αναφερθέντα ανωτέρω, αναφορικά με την υποψηφιότητά της για τη Θέση 1, πληροί 
τα τυπικά και επιθυμητά προσόντα της θέσης και βαθμολογήθηκε ως κατωτέρω: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡIΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 0 

30% 
2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (64 ΜΗΝΕΣ) 320 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ (0 ΜΗΝΕΣ) 0 

4 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ (49 ΜΗΝΕΣ) 
245 

5 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

50 30% 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 50 40% 

ΣΥΝΟΛΟ 204,50  

 
Από τη συνέντευξη προέκυψε ότι η υποψηφιότητά της είναι καταλληλότερη για τη 
Θέση 1 παρά για την τρέχουσα, ιδίως εν όψει έλλειψης εμπειρίας σε σύνταξη κι 
επιμέλεια κειμένων επιπέδου Διευθυντή και ΔΣ καθώς και πρακτικών συλλογικών 
οργάνων, με παράλληλη τη σαφέστερα οικονομική – διοικητική – διαχειριστική 
διάσταση της εμπειρίας της. 
 
Η υποψήφια Αικατερίνη Κατσούλη, 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 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡIΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 0 

30% 
2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (208 ΜΗΝΕΣ) 1040 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ 0 

4 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ (208 ΜΗΝΕΣ) 
1040 

5 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

100 30% 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 80 40% 

ΣΥΝΟΛΟ 686  

 
Η εν λόγω υποψήφια απέδειξε μακρόχρονη εξειδικευμένη εμπειρία ως Γραμματέας 
Διοίκησης του Προέδρου / Διευθυντή αλλά και του Εποπτικού Συμβουλίου του 
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καταργηθέντος προς 3τίας Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, ήτοι φορέα ελεγχόμενο 
από το Δημόσιο και συναλλασσόμενο στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, με αυτό.  

Ο φορέας εκτελούσε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έμμεσα κι άμεσα στο 
επίπεδο εμπλοκής του στην κατασκευή δημοσίων έργων, κυρίως αυτοκινητοδρόμων 
την τελευταία 10ετία. Η υποψήφια υπαγόταν κι ενεργούσε τόσο σε διαχειριστικό – 
διοικητικό επίπεδο προς τον Πρόεδρο / Διευθυντή και το Εποπτικό Συμβούλιο, 
συνέτασσε Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σχέδια εγγράφων 
αρμοδιότητας των ανωτέρω εγγράφων. Υπαγόταν στο Τμήμα Λογιστηρίου και είχε 
σχετική εμπλοκή κι εμπειρία. Παρακολουθούσε την πορεία εκτέλεσης αποφάσεων 
των ανωτέρω εγγράφων, συμμετείχε ως στέλεχος σε συναντήσεις στο πλαίσιο 
λειτουργίας των ανωτέρω οργάνων.  

Απέδειξε πραγματική εμπειρία γραμματέως διοίκησης, με δυνατότητα απόλυτης, 
άμεσης εκτέλεσης των απαιτήσεων του έργου. Γενική εικόνα κατασταλαγμένου, 
ώριμου, έμπειρου στελέχους με γνώμονα τον επαγγελματισμό και το αποτέλεσμα, 
έκφραση με μεστή αυτοπεποίθηση λόγω της συνολικής και πλήρους εικόνας των 
διαστάσεων της θέσης. Δε διαθέτει εμπειρία σε ΕΠΙ. 

 
Η υποψήφια Δήμητρα Κουτσούκου, 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 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡIΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 20 

30% 
2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (107 ΜΗΝΕΣ) 535 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ (0 ΜΗΝΕΣ) 0 

4 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ (107 ΜΗΝΕΣ) 
535 

5 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
80 30% 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 90 40% 

ΣΥΝΟΛΟ 387  

 
Η εν λόγω υποψήφια έχει σχετικά περιορισμένη χρονικά και θεματικά, προηγούμενη 
εμπειρία σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης, ιδίως σε σχέση με τη συνυποψήφιά 
της, Αικατερίνη Κατσούλη. Η σχετική εμπειρία συνίσταται σε απασχόληση στο ΝΠΙΔ 
‘’Πρόληψις’’ και στην Ύπατη Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, όπου εκτέλεσε 
πολυσχιδή καθήκοντα, πλην όμως, σε επίπεδο κατώτερο των αρμοδιοτήτων της 
Γραμματείας Προέδρου ή ΔΣ. Απέδειξε εμπειρία σε διαχείριση επικοινωνίας, 
αλληλογραφίας, διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων εργασίας, σε συνδυασμό 
με εξαιρετικά επικοινωνιακή προσέγγιση, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Στο 
πλαίσιο αυτό διαχειρίζεται μικροπρομήθειες και διοργάνωση υπηρεσιακών ταξιδιών, 
μετακινήσεων, διαμονής στελεχών κι επισκεπτών.  

Απέδειξε εμπειρία διαχείρισης έργων – προγραμμάτων στο Νομαρχιακό ΚΕΚ 
Αθηνών, πλην όμως, όχι άμεση εμπλοκή στις σχετικές διαδικασίες. Απέδειξε εμπειρία 
σε διεκπεραίωση σύνταξης υπηρεσιακών – διοικητικών αναφορών, πλην όμως, όχι 
ουσιαστικά, πρακτικών ΔΣ ή σχεδίων κειμένων επιπέδου διοίκησης. Οι σπουδές της 
είναι συναφείς με τη φύση του ΕΠΙΣΕΥ και το σκοπό λειτουργίας του, καθ’ όσον 
άπτονται δημόσιας διοίκησης, έρευνας και καινοτομίας. Συνολική εικόνα θετικού, 
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συγκροτημένου στελέχους με διάθεση εξέλιξης κι ένταξης στο Φορέα. Δε διαθέτει 
εμπειρία σε ΕΠΙ. 

Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα και λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μοριοδότηση, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την υποψήφια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ 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: Στέλεχος Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης 
Διαγωνιστικών Διαδικασιών – Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 

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

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 3 

Στέλεχος Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Διαγωνιστικών 
Διαδικασιών – Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Συμβάσεων 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 

Απαιτούμενα 
Τυπικά 

Προσόντα: 

 Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών 
επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.  

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office 
(Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου  

 Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό 
λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν 
άριστη γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο). 

  Τουλάχιστον 12μηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων 
– προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και στη 
διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών και στη διενέργεια 
διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών. 

  Τουλάχιστον 12μηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ  

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, 
για τους άρρενες υποψηφίους. 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος  

 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων – 
προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα διενέργεια 
διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών πέραν της υποχρεωτικής.  

 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών. 

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

  Προηγούμενη Εργασιακή Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.  

 Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα 
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Για την θέση με κωδικό 3, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΟΥΣΗ  15844/06-09-2018 

2 ΟΛΓΑ ΜΑΥΡΟΥΛΗ 15213/31-08-2018 

3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 15231/31-08-2018 

 
Οι ανωτέρω προτάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.  

Από τον έλεγχο του φακέλου, προέκυψε ότι η υποψήφια Θεοδώρου Χριστίνα δεν 
πληροί τα τυπικά-απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού προσόντα α) Τίτλος – Πτυχίο 
διοικητικού ή οικονομικού ή λογιστικής ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, καθώς 
διαθέτει Bachelor of arts in Communication από το κολλέγιο Deree μη νομίμως 
αναγνωρισμένο και  δίπλωμα υποκριτικής, το οποίο αφενός δεν συνιστά πτυχίο 
ανώτατης εκπαίδευσης (έχει χορηγηθεί από ιδιωτική σχολή τριετούς φοίτησης) και 
αφετέρου δεν περιλαμβάνεται εντός των αποδεκτών από πλευράς αντικειμένου 
τίτλων σπουδών, β) της εμπειρίας ελέγχου ερευνητικών ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.  

Συνεπώς, η εν λόγω υποψήφια δεν βαθμολογείται και αποκλείεται από τη διαδικασία 
επιλογής για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 3. 

Ομοίως από τον έλεγχο του φακέλου, προέκυψε ότι η υποψήφια Όλγα Μαυρούλη 
δεν πληροί τα τυπικά-απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού προσόντα α) «Τίτλος – 
Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή 
ξένου Πανεπιστημίου», νομίμως αναγνωρισμένο, καθώς προσκομίζεται μόνο 
μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα χωρίς αντίγραφο του πρωτοτύπου εγγράφου, β) 
Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office (Word, Excel, 
Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου, γ) τουλάχιστον 12μηνη Εργασιακή Εμπειρία 
διαχείρισης ερευνητικών έργων – προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου 
Δημοσίου Τομέα και στη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών και 
στη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών (έχει συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα μόνο ως ερευνήτρια) δ) τουλάχιστον 12μηνη Εργασιακή 
Εμπειρία διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ . Συνεπώς, η εν 
λόγω υποψήφια δεν βαθμολογείται και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για 
την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 3. 

Η υποψήφια Αναστασία Κιούση, όπως προέκυψε από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διενεργηθείσα συνέντευξη, στην οποία 
παραπέμπουμε ανωτέρω, σχετικά με τη Θέση 1, πληροί τα τυπικά και επιθυμητά 
προσόντα της θέσης και βαθμολογήθηκε ως κατωτέρω: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡIΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 20 

30% 
2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (148 ΜΗΝΕΣ) 740 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ 0 

4 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (160 ΜΗΝΕΣ) 800 

5 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
100 30% 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 90 40% 

ΣΥΝΟΛΟ 534  
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Η εν λόγω υποψήφια, κάτοχος διδακτορικού, με ερευνητική και διαχειριστική εμπειρία 
σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, εμπειρία μέλους ΔΣ σε Φορέα διαχειριζόμενο 
συγχρηματοδοτούμενα κι ευρωπαϊκά προγράμματα, με γνώση του ερευνητικού 
περιβάλλοντος, καλύπτει απολύτως και με δυνατότητα άμεσης κάλυψης τις ανάγκες 
του Φορέα και της θέσης, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι είναι η μόνη υποψήφια με 
πρόταση καλύπτουσα τις τυπικές κι επιθυμητές προϋποθέσεις και προσόντα της 
θέσης. 

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, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΟΥΣΗ για την κάλυψη 
της θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 3. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4:  

Για την θέση με κωδικό 4 ΔΕΝ υποβλήθηκαν προτάσεις-αιτήσεις και συνεπώς η 
Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει να αποβεί άγονη η διαδικασία επιλογής υποψηφίου 
στα πλαίσια της με αριθμό πρωτ. 13343/3.8.2018.πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 4.  

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 
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