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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΚΑ (10) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και 
Αλληλεπίδρασης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002437 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και της από 05-01-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για συνεργασία με δέκα (10) συνεργάτες, σύμφωνα με την από 21-12-2016 απόφαση της 
167ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά», η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε τις αιτήσεις/υποψηφιότητες 
των παρακάτω για: 
 
Α) δύο Έμπειρους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς / Μηχανικούς Η/Υ/ Πληροφορικούς με αντικείμενο 
εργασιών την ερευνητική εργασία, τον σχεδιασμό αλγορίθμων, την πειραματική αξιολόγηση μεθόδων, τη 
συγγραφή τεχνικών αναφορών και δημοσιεύσεων: 
 

1. Βεργούλης Αθανάσιος (αρ. πρωτ. 1968/20-01-2017) 
2. Παπαστεφανάτος Γεώργιος (αρ. πρωτ. 1999/24-01-2017) 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας των κ.κ. Βεργούλη Αθανάσιου 
και Παπαστεφανάτου Γεώργιου και προχώρησε στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων υποψηφιοτήτων. 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 

 

Ονοματεπώνυμο Συνολικός Βαθμός 

Βεργούλης Αθανάσιος 10,00 

Παπαστεφανάτος Γεώργιος 10,00 

 
Β) έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό / Μηχανικό Η/Υ/Πληροφορικό με αντικείμενο εργασιών το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση λογισμικού, την ενοποίηση δεδομένων, την πειραματική αξιολόγηση μεθόδων, τη 
συγγραφή τεχνικών αναφορών: 
 
1. Καμάρη Δήμητρα (αρ. πρωτ. 1993/23-01-2017) 
2. Γρίβας Νικόλαος (αρ. πρωτ. 1997/23-01-2017) 
3. Γεντίμης Αθανάσιος (αρ. πρωτ. 2000/24-01-2017)  
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Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας των κ.κ. Καμάρη Δήμητρας, 
Γρίβα Νικόλαου και Γεντίμη Αθανάσιου, διαπίστωσε όμως ότι οι υποψήφιοι κ.κ. Καμάρη Δήμητρα και Γρίβας 
Νικόλαος δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα για το προς ανάθεση έργο καθώς δεν έχουν προσκομίσει το 
σύνολο των δικαιολογητικών όπως αυτά προσδιορίζονται στην προκήρυξη. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή 
έκρινε ομόφωνα τις υποψηφιότητες των κ.κ. Καμάρη Δήμητρας και Γρίβα Νικόλαου ως απορριπτέες και 
προχώρησε στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας του κ. Γεντίμη Αθανάσιου. 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 

 

Ονοματεπώνυμο Συνολικός Βαθμός 

Γεντίμης Αθανάσιος 9,60 

 
 
Γ) πέντε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς / Μηχανικούς Η/Υ/ Πληροφορικούς με αντικείμενο εργασιών την 
ερευνητική εργασία, την υλοποίηση αλγορίθμων, την πειραματική αξιολόγηση μεθόδων, τη συγγραφή 
τεχνικών αναφορών και δημοσιεύσεων: 
 
1. Αλεξίου Γεώργιος (αρ. πρωτ. 1962/17-01-2017) 
2. Μεϊμάρης Μάριος (αρ. πρωτ 1971/20-01-2017)  
3. Ζαγγανάς Κωνσταντίνος (αρ.πρωτ. 1976/23-01-2017) 
4. Μαρούλης Σταύρος (αρ. πρωτ. 1985/23-01-2017  
5. Φελέσκουρας Πέτρος (αρ. πρωτ. 1988/23-01-2017)  
6. Καμάρη Δήμητρα (αρ. πρωτ. 1994/23-01-2017) 
7. Γρίβας Νικόλαος (αρ. πρωτ. 1997/23-01-2017) 
8. Κανέλλος Ηλίας (αρ. πρωτ. 1998/23-01-2017) 

 
Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας των κ.κ. Αλεξίου Γεώργιου, 
Μεϊμάρη Μάριου, Ζαγγανά Κωνσταντίνου, Μαρούλη Σταύρου, Φελέσκουρα Πέτρου, Καμάρη 
Δήμητρας, Γρίβα Νικόλαου και Κανέλλου Ηλία, διαπίστωσε όμως ότι οι υποψήφιοι κ.κ. Φελέσκουρας 
Πέτρος, Καμάρη Δήμητρα και Γρίβας Νικόλαος δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα για το προς ανάθεση έργο 

καθώς δεν έχουν προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών όπως αυτά προσδιορίζονται στην προκήρυξη. 

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα τις υποψηφιότητες των κ.κ. Φελέσκουρα Πέτρου, Καμάρη 

Δήμητρας και Γρίβα Νικόλαου ως απορριπτέες και προχώρησε στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας των κ.κ. 

Αλεξίου Γεώργιου, Μεϊμάρη Μάριου, Ζαγγανά Κωνσταντίνου, Μαρούλη Σταύρου και Κανέλλου 
Ηλία. 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 

 
 

Ονοματεπώνυμο Συνολικός Βαθμός 

Αλεξίου Γεώργιος 9,30 

Μεϊμάρης Μάριος 10,00 

Ζαγγανάς Κωνσταντίνος 8,80 

Μαρούλης Σταύρος 9,10 

Κανέλλος Ηλίας 9,30 
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Δ) έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό / Μηχανικό Η/Υ/Πληροφορικό με αντικείμενο εργασιών τη βιβλιογραφική 
έρευνα και μελέτη, την εκτέλεση πειραμάτων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογής, τη συγγραφή 
αναφορών: 
 
1. Γρίβας Νικόλαος (αρ. πρωτ. 1997/23-01-2017) 

2. Πλα-Καρύδη Δανάη (αρ. πρωτ. 1989/23-01-2017) 
 

Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας των κ.κ. Γρίβα Νικόλαου και 
Πλα-Καρύδη Δανάης, διαπίστωσε όμως ότι ο υποψήφιος κ. Γρίβας Νικόλαος δεν πληροί τα τυπικά προσόντα 

για το προς ανάθεση έργο καθώς δεν έχει προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών όπως αυτά 
προσδιορίζονται στην προκήρυξη. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα την υποψηφιότητα του κ. 

Γρίβα Νικόλαου ως απορριπτέα και προχώρησε στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας της κας Πλα-Καρύδη 
Δανάης. 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 

 
 

Ονοματεπώνυμο Συνολικός Βαθμός 

Πλα-Καρύδη Δανάη 9,00 

 
 
Ε) έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό / Μηχανικό Η/Υ/Πληροφορικό με αντικείμενο εργασιών την εκτέλεση 
πειραμάτων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογής, τη συγγραφή αναφορών: 

 
1. Πεδιαδίτης Γεώργιος (αρ. πρωτ. 1984/23-01-2017) 
2. Γρίβας Νικόλαος (αρ. πρωτ. 1997/23-01-2017) 
3. Νάκος Χαράλαμπος (αρ. πρωτ. 2001/24-01-2017) 
 

 
Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας των κ.κ. Πεδιαδίτη Γεώργιου, 
Γρίβα Νικόλαου και Νάκου Χαράλαμπου, διαπίστωσε όμως ότι ο υποψήφιος κ. Γρίβας Νικόλαος δεν πληροί τα 
τυπικά προσόντα για το προς ανάθεση έργο καθώς δεν έχει προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών 
όπως αυτά προσδιορίζονται στην προκήρυξη. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα την 
υποψηφιότητα του κ. Γρίβα Νικόλαου ως απορριπτέα και προχώρησε στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας 
των κ.κ. Πεδιαδίτη Γεώργιου και Νάκου Χαράλαμπου. 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 

 
 

Ονοματεπώνυμο Συνολικός Βαθμός 

Πεδιαδίτης Γεώργιος 5,40 

Νάκος Χαράλαμπος 9,00 
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Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 12/05/2017 174
η
 Συνεδρία του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά». 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα : 

 εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να 
υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,  

 πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - 
βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν 
προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των 
αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 
έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και 
θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας. 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα 
υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση. 
 

Αθήνα 08/09/2017 
Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ 

Ιωάννης Ιωαννίδης 
 

 


