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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τη σύναψη δύο  (2) συμβάσεων εργασίας  

ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GRAPES: Learning, processing and optimising shapes (GA 860843)», 
και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GRAPES032020 και ΑΔΑ: ΩΝ05469ΗΞΩ-4ΝΟ Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η 
ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29-01-2020) Επιτροπή Αξιολόγησης 
παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας: 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1 1177/2020_08.04.2020 ΝΑΙ 

2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2 1909/2020_18.06.2020 ΝΑΙ 

3 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 3 2094/2020_06.07.2020 ΝΑΙ 

4 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 4 2425/2020_06.08.2020 ΝΑΙ 

5 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 5 2657/2020_04.09.2020 ΝΑΙ 

6 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 6 2796/2020_16.09.2020 ΝΑΙ 

7 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 7 3304/2020_30.10.2020 ΝΑΙ 

8 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 8 3308/2020_30.10.2020 

OXI  
(η αίτηση υποψηφιότητας εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς πρωτοκόλληση 
μετά τη λήξη της  προθεσμίας: 30/10/2020 και 

ώρα 17:00) 

9 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 9 3309/2020_30.10.2020 

OXI 
(η αίτηση υποψηφιότητας εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς πρωτοκόλληση 
μετά τη λήξη της  προθεσμίας: 30/10/2020 και 

ώρα 17:00) 

 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας παρελήφθησαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά 
(πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα 
υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους. . 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία 
περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις (5) εμπρόθεσμες  υποψηφιότητες που 
πληρούν κατ’ ελάχιστο τα απαραίτητα προσόντα, ως εξής: 

Κωδικός Προς Ανάθεση 
Έργου 

Α/Α σύμφωνα 
με τον πίνακα  

βαθμολόγησης 
υποψηφίων 
συνεργατών 
ανά κριτήριο 
αξιολόγησης 

Υποψηφιότητες Συνολικός Βαθμός 

Imsi.1 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 6 9,2 

Imsi.2 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2 4,75 

Imsi.2 3 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 3 7,5 

Imsi.2 4 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 5 9,6 

Imsi.2 5 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 7 7,55 

 

Η υποψηφιότητα (1) και η υποψηφιότητα (4)  δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για 
τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στην δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, 
σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητες απορρίπτονται. 
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Κωδικός Προς Ανάθεση 
Έργου 

Υποψηφιότητες Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας 

Imsi.2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ  1 

Δεν πληροί το απαραίτητο προσόν: 

• Ενόψει του στόχου κτήσης διδακτορικού διπλώματος οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν, την στιγμή της 
πρόσληψής τους, λιγότερα από 4 έτη εργασίας στην 
έρευνα από την απόκτηση του πρώτου 
Μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή του Διπλώματος 
που τους επιτρέπει την έναρξη Διδακτορικού 

Imsi.2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ  4 

Δεν πληροί το απαραίτητο προσόν: 

• Ενόψει του στόχου κτήσης διδακτορικού διπλώματος οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν, την στιγμή της 
πρόσληψής τους, λιγότερα από 4 έτη εργασίας στην 
έρευνα από την απόκτηση του πρώτου Μεταπτυχιακού 
τίτλου ειδίκευσης ή του Διπλώματος που τους 
επιτρέπει την έναρξη Διδακτορικού 

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 18/11/2020 278η 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 υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας. 

 
 

Αθήνα 23/11/2020 
 
 
 

Μίνως Γαροφαλάκης 
Διευθυντής ΙΠΣΥ 


