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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 ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» της 
Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την 
Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» και της από 08-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
συνεργασία με πέντε (5) επιστημονικούς συνεργάτες, σύμφωνα με την από 24-11-2017 απόφαση της 182ης 
Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά», η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε τις αιτήσεις/υποψηφιότητες των 
παρακάτω για: 
 
A) Έναν (1) Πληροφορικό / Μηχανικό Λογισμικού με αντικείμενο εργασιών τον «Τεχνικό συντονισμό 
εργασιών ομάδας εργασίας ΙΠΣΥ, σχεδίαση υπηρεσιών κοινωνίας ψηφιακών πόρων DARIAH-GR, 
υπηρεσιών ποιότητας και υπηρεσιών εμπλουτισμού», τις «Δράσεις DARIAH-EU VCC1» και τις «Δράσεις 
διάχυσης και εκπαίδευσης»: 
 

1. Γαβρίλης Δημήτριος (αρ. πρωτ 2125/22-12-2017).  

Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας του κ. Δημήτριου Γαβρίλη και 
προχώρησε στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 

 

Ονοματεπώνυμο Συνολικός Βαθμός 

Δημήτριος Γαβρίλης 10 

 
B) Δύο (2) Πληροφορικoύς / Μηχανικούς Λογισμικού με αντικείμενο εργασιών την «Ανάπτυξη υπηρεσιών 
κοινωνίας ψηφιακών πόρων DARIAH-GR, υπηρεσιών ποιότητας και υπηρεσιών εμπλουτισμού» και τις 
«Δράσεις διάχυσης και εκπαίδευσης»: 
 

1. Νομικός Ευάγγελος (αρ. πρωτ 2116/20-12-2017) 
2. Κραββαρίτης Κωνσταντίνος (αρ. πρωτ 2124/21-12-2017) 

 
Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή των υποψηφιοτήτων των κ.κ. Νομικού Ευάγγελου 
και Κραββαρίτη Κωνσταντίνου 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 

Νομικός Ευάγγελος 9,6 
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Κραββαρίτης  Κωνσταντίνος 9,25 

 
Γ) Έναν (1) Ιστορικό/ Αρχαιολόγο με αντικείμενο εργασιών τον «Συντονισμό και υλοποίηση δράσεων 
DARIAH-EU VCC2, δράσεις διάχυσης και εκπαίδευσης σε ψηφιακές μεθόδους και εργαλεία για τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες,, καταγραφή και ανάλυση μεθόδων και πρακτικών εργασίας, λειτουργία 
Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών»: 
 

1. Μπενάρδου Αγιάτις (αρ. πρωτ. 2108/14-12-2017) 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας της κας Μπενάρδου Αγιάτιδος 
και προχώρησε στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 

 

Ονοματεπώνυμο Συνολικός Βαθμός 

Μπενάρδου Αγιάτις 10 

 
Δ) Έναν (1) Ιστορικό/ Αρχαιολόγο με αντικείμενο εργασιών τον «συντονισμό και υλοποίηση δράσεων 
δημοσιότητας, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων διάχυσης και εκπαίδευσης σε ψηφιακές μεθόδους και 
εργαλεία για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, λειτουργία Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών 
Σπουδών, συμμετοχή στην σχεδίαση και τον έλεγχο μηχανισμών πρόσβασης σε υπηρεσίες και πόρους»: 
 
α) Ηλβανίδου Μαρία (αρ. πρωτ. 2123/21-12-2017)  

 
Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας της κας Ηλβανίδου Μαρίας και 
προχώρησε στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 

 

Ονοματεπώνυμο Συνολικός Βαθμός 

Ηλβανίδου Μαρία 10 

 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 29/12/2017 184

η
 Συνεδρία του Διοικητικού 

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

 εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων 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 εργάσιμων 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 03/01/2018 
Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ 

Ιωάννης Ιωαννίδης 


