
 

                     Αθήνα, 11/4/2018 

Αρ. πρωτ. 1611 

 

 

 

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών 
έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο  

«Δράσεις Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών»  
Για τις θέσεις «ΕΙΕ/ΚΔ-2018/01», «ΕΙΕ/ΚΔ-2018/02» & «ΕΙΕ/ΚΔ-

2018/03» 
 
Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στις 

17.01.2018 στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

           http://www.eie.gr/careers_gr.html 
 diavgeia.gov.gr/, (ΑΔΑ ΩΖ63469ΗΕΠ-7ΒΔ) 

 

με αντικείμενο την πλήρωση 3 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο  
«Δράσεις Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» και προθεσμία υποβολής βιογραφικών 

στις 2/2/2018, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων (η οποία ορίστηκε με 

την από 18/12/17 σχετική απόφαση του ΔΣ ΕΙΕ – συνεδρία 2017/22/18.12.17) προχώρησε 
στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων με βάση τους φακέλους που υπέβαλλαν οι 

ενδιαφερόμενοι. 
 

Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: 
 ΦΑΣΗ 1 - Αρχική αξιολόγηση φακέλων υποψηφιοτήτων: σε αυτή τη φάση η Επιτροπή 

προχώρησε σε έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων για να 

εξακριβώσει ποιοι από αυτούς πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη 

διαδικασία. 
 ΦΑΣΗ 2 – Προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων που κρίθηκαν θετικά στην 1η 

Φάση Αξιολόγησης. 

 ΦΑΣΗ 3 – Τελική βαθμολόγηση των υποψηφίων που προκρίθηκαν στην Φάση 2 

 
Σε κάθε φάση, η αξιολόγηση των υποψηφίων έγινε με βάση τα προσόντα και τα κριτήρια 

αξιολόγησης που περιγράφονταν στην εν λόγω πρόσκληση. 

 
Τα βασικά στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων αναλύονται παρακάτω. 

 
Για τη θέση με τίτλο: «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και 

κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2018/01», υποβλήθηκαν συνολικά 21 υποψηφιότητες: 

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 
email εντύπως 

1 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ 19/1/2018 0309    

2 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΑΛΛΑ 25/1/2018 0340    

3 ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 25/1/2018 0362   

4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΥ 28/1/2018 0401    

5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 29/1/2018 0409    

6 ΛΟΥΪΖΑ-ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1/2/2018 0469   
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ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 
email εντύπως 

7 ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΗΤΟΥ 1/2/2018 0471    

8 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1/2/2018 0472    

9 ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΙΣΚΑ 2/2/2018 0489   

10 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΙΑΠΗ 2/2/2018 0490    

11 ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΚΑ 1/2/2018 0491    

12 ΜΑΛΑΜΩ ΜΑΡΚΟΥ 1/2/2018 0494    

13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗΣ 1/2/2018 0495    

14 ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΕΛΗ 2/2/2018 0497    

15 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΡΤΣΑΣ 2/2/2018 0502    

16 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΩΝΗ 2/2/2018 0508    

17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ 2/2/2018 0512    

18 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗ 2/2/2018 0513    

19 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΙΘΑΣ 2/2/2018 0516     

20 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 26/1/2018 0550    

21 ΕΛΛΗ ΔΡΙΤΣΑ 2/2/2018 0556 


 

Για τη θέση με τίτλο: «Στέλεχος Τμήματος Διοικητικού για τη διαχείριση συμβάσεων 
έκτακτου προσωπικού/συνεργατών» και κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2018/02», υποβλήθηκαν 

συνολικά 15 υποψηφιότητες: 

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 
email εντύπως 

1 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ 19/1/2018 0309    

2 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗ 24/1/2018 0343    

3 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗΣ 25/1/2018 0357    

4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΥ 28/1/2018 0401    

5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 29/1/2018 0409    

6 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1/2/2018 0472    

7 ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΙΣΚΑ 2/2/2018 0489   
8 ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΕΛΗ 2/2/2018 0497    

9 ΜΑΡΚΗ ΚΑΛΑΤΖΗ 2/2/2018 0501    

10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2/2/2018 0507    

11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ 2/2/2018 0512    

12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΙΘΑΣ 2/2/2018 0516    

13 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΛΙΩΝΗ 2/2/2018 0519   

14 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 26/1/2018 0550    

15 ΕΛΛΗ ΔΡΙΤΣΑ 2/2/2018 0556  

 
Για τη θέση με τίτλο: «Στέλεχος υποστήριξης δράσεων Γραφείου Προέδρου» και 

κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2018/03», υποβλήθηκαν συνολικά 22 υποψηφιότητες: 

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 
email εντύπως 

1 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ 19/1/2018 0309   

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ 22/1/2018 0333    

3 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗ 24/1/2018 0343    

4 ΕΛΕΝΗ ΦΛΟΥΝΤΖΗ 24/1/2018 355    

5 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗΣ 25/1/2018 0358    

6 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΥ 28/1/2018 0401    
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ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 
email εντύπως 

7 ΔΟΜΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ 25/1/2018 0403    

8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΗ 29/1/2018 0406   

9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 29/1/2018 0409    

10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΡΤΣΙΑΝΙΔΟΥ 29/1/2018 0410    

11 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΜΑΖΟΣ 31/1/2018 0468  

12 ΑΘΗΝΑ ΧΡΟΝΗ 1/2/2018 0474    

13 ΕΛΙΝΑ ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ 1/2/2018 0477   

14 ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΛΙΑΚΟΥ 1/2/2018 0479   

15 ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΙΣΚΑ 2/2/2018 0489   

16 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΕΝΑΤΣΗ 1/2/2018 0492    

17 ΜΑΛΑΜΩ ΜΑΡΚΟΥ 1/2/2018 0493    

18 ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΕΛΗ 2/2/2018 0497    

19 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ 2/2/2018 0505   

20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΟΥΚΑ 2/2/2018 0511   

21 ΕΛΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ 2/2/2018 0518   

22 ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3/2/2018 0549    

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η υποψηφιότητα της κας Αλευροπούλου υποβλήθηκε 
εκπρόθεσμα και επομένως η αίτησή της δεν προχώρησε σε αξιολόγηση. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης φακέλων υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή κάλεσε 
τους υποψήφιους που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία σε 

προσωπικές συνεντεύξεις, κατά τις οποίες οι υποψήφιοι κλήθηκαν να περιγράψουν τα 
γενικότερα προσόντα τους και να επιδείξουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του ενιαίου χώρου έρευνας αλλά και τις επικοινωνιακές τους δυνατότητες.  

 
Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τους φακέλους των υποψηφίων αλλά και τα 

συμπεράσματα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση 
των υποψηφιοτήτων, βάσει των κριτηρίων που υπάρχουν στη σχετική πρόσκληση. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των τριών φάσεων αξιολόγησης, η Επιτροπή εισηγείται 

τα παρακάτω: 

 
Για τη Θέση Στελέχους Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων - ΕΙΕ/ΚΔ-

2018/01, η υποψηφιότητα που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία μετά την 
ολοκλήρωση των τριών φάσεων αξιολόγησης είναι εκείνη της Λουΐζας – Μαγδαληνής 

Παπαδοπούλου. Η κα Παπαδοπούλου πληροί όλα τα απαραίτητα προσόντα και η βαθμολογία 

της στα βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι άριστη (100/100). Επιπλέον, άριστη είναι και η 
βαθμολογία της και στα πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης (30/30).  

 
 

Επομένως, η Επιτροπή εισηγείται τη σύναψη σύμβασης εργασίας με την κα Λ.Μ. 
Παπαδοπούλου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση, για την 

κάλυψη της θέσης ΕΙΕ/ΚΔ-2018/01. 

 
 

Για τη θέση Στελέχους Τμήματος Διοικητικού για τη διαχείριση συμβάσεων έκτακτου 
προσωπικού/συνεργατών - ΕΙΕ/ΚΔ-2018/02, η μοναδική υποψηφιότητα που 

ολοκλήρωσε όλες τις φάσεις αξιολόγησης είναι εκείνη της κας Κλεονίκης Σίσκα. Η υποψήφια 

Κλεονίκη Σίσκα πληροί όλα τα απαραίτητα προσόντα και η βαθμολογία της στα βασικά κριτήρια 
αξιολόγησης είναι άριστη (100/100). Επιπλέον, σχεδόν άριστη είναι και η βαθμολογία της και 

στα πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης (35/40).  
 

 

ΑΔΑ: 6Ι44469ΗΕΠ-ΜΘΜ



4 
 

Επομένως, η Επιτροπή εισηγείται τη σύναψη σύμβασης εργασίας με την κα Κ. Σίσκα, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση, για την κάλυψη της θέσης 

ΕΙΕ/ΚΔ-2018/01. 
 

 
Για τη θέση Στελέχους υποστήριξης δράσεων Γραφείου Προέδρου - ΕΙΕ/ΚΔ-2018/03, 

καμία υποψηφιότητα δεν ολοκλήρωσε όλες της φάσεις αξιολόγησης και επομένως η διαδικασία 

κρίνεται ΑΓΟΝΗ. 
 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν 
δικαίωμα: 

 Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών 

από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς το 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 
 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 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών εντός 5 εργάσιμων 
ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της 

τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο 

τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του 
ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη 

εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες 

αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. 
 

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων. Δεν επιτρέπεται τα 
μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή 

αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. 
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Πίνακας αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων 

 
ΦΑΣΗ 1 – Αξιολόγηση φακέλων υποψηφιοτήτων 

 
Θέση Στελέχους Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων - ΕΙΕ/ΚΔ-2018/01 

 

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Απαιτούμενα 

προσόντα 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΤΥΧΙΑ 

1 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν πληροί την προϋπόθεση των 5 

τουλάχιστον ετών σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

2 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΑΛΛΑ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν πληροί την προϋπόθεση των 5 

τουλάχιστον ετών σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

3 ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν πληροί την προϋπόθεση των 5 
τουλάχιστον ετών σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΥ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει καμία εμπειρία στη 

διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 

Ο υποψήφιος φαίνεται να καλύπτει όλα τα κριτήρια αποκλεισμού αλλά έχει πλέον επιλεγεί ως συνεργάτης 

στο πλαίσιο άλλης πρόσκλησης αναζήτησης συνεργατών του ΕΙΕ (ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ-ΙΒΦΧΒ_26) και επομένως η 

αξιολόγησή του δεν προχωρά στη φάση 2 

6 
ΛΟΥΪΖΑ-ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΝΑΙ Η υποψήφια φαίνεται να καλύπτει όλα τα κριτήρια αποκλεισμού 

7 ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΗΤΟΥ ΝΑΙ Η υποψήφια φαίνεται να καλύπτει όλα τα κριτήρια αποκλεισμού 

8 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν πληροί την προϋπόθεση των 5 

τουλάχιστον ετών σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

9 ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΙΣΚΑ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν πληροί την προϋπόθεση των 5 
τουλάχιστον ετών σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

10 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΙΑΠΗ ΝΑΙ Η υποψήφια φαίνεται να καλύπτει όλα τα κριτήρια αποκλεισμού 

11 ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΚΑ ΝΑΙ Η υποψήφια φαίνεται να καλύπτει όλα τα κριτήρια αποκλεισμού 

12 ΜΑΛΑΜΩ ΜΑΡΚΟΥ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει καμία εμπειρία στη 

διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗΣ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν πληροί την προϋπόθεση των 5 
τουλάχιστον ετών σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

14 ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΕΛΗ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν πληροί την προϋπόθεση των 5 

τουλάχιστον ετών σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

ΑΔΑ: 6Ι44469ΗΕΠ-ΜΘΜ
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ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Απαιτούμενα 

προσόντα 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΤΥΧΙΑ 

15 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΡΤΣΑΣ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν πληροί την προϋπόθεση των 5 
τουλάχιστον ετών σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

16 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΩΝΗ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν πληροί την προϋπόθεση των 5 

τουλάχιστον ετών σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν πληροί την προϋπόθεση των 5 

τουλάχιστον ετών σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

18 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν πληροί την προϋπόθεση των 5 

τουλάχιστον ετών σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

19 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΙΘΑΣ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν πληροί την προϋπόθεση των 5 
τουλάχιστον ετών σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 

20 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΝΑΙ Η υποψήφια φαίνεται να καλύπτει όλα τα κριτήρια αποκλεισμού 

21 ΕΛΛΗ ΔΡΙΤΣΑ ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει καμία εμπειρία στη 

διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 
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Θέση Στελέχους Τμήματος Διοικητικού για τη διαχείριση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού/συνεργατών - ΕΙΕ/ΚΔ-2018/02 

 

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Απαιτούμενα 

προσόντα 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ ΌΧΙ Η υποψήφια δεν διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση ή σε Νομικά.  

2 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗ ΌΧΙ Η υποψήφια δεν διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση ή σε Νομικά.  

3 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗΣ 
ΌΧΙ Ο υποψήφιος δεν διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση ή σε Νομικά.  

4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΥ ΌΧΙ Η υποψήφια δεν διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση ή σε Νομικά.  

5 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΌΧΙ Ο υποψήφιος δεν διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση ή σε Νομικά.  

6 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΌΧΙ Η υποψήφια δεν διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση ή σε Νομικά.  

7 ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΙΣΚΑ ΝΑΙ Η κα Σίσκα πληροί όλα τα απαραίτητα προσόντα  

8 ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΕΛΗ ΌΧΙ 
Η υποψήφια διαθέτει πτυχία στη Διοίκηση αλλά δεν διαθέτει εμπειρία σε τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή 

διαχείρισης συμβάσεων  

9 ΜΑΡΚΗ ΚΑΛΑΤΖΗ ΌΧΙ 
Η υποψήφια διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση αλλά δεν διαθέτει εμπειρία σε τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή 
διαχείρισης συμβάσεων  

10 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΌΧΙ Ο υποψήφιος δεν διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση ή σε Νομικά.  

11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ ΌΧΙ 
Η υποψήφια διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση (Οικονομικά) αλλά διαθέτει πολύ περιορισμένη εμπειρία σε τμήμα διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού ή διαχείρισης συμβάσεων  

12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΙΘΑΣ ΌΧΙ 
Ο υποψήφιος διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση αλλά δεν διαθέτει εμπειρία σε τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή 

διαχείρισης συμβάσεων  

13 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΛΙΩΝΗ ΌΧΙ 
Η υποψήφια διαθέτει πτυχίο Νομικής αλλά δεν διαθέτει εμπειρία σε τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή μονάδα 

διαχείρισης συμβάσεων με συνεργάτες στα πλαίσια έργων εξωτερικής  χρηματοδότησης  

14 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΌΧΙ Η υποψήφια δεν διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση ή σε Νομικά.  

15 ΕΛΛΗ ΔΡΙΤΣΑ ΌΧΙ Η υποψήφια δεν διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση ή σε Νομικά.  
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Θέση Στελέχους υποστήριξης δράσεων Γραφείου Προέδρου - ΕΙΕ/ΚΔ-2018/03 

 

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 

Απαιτούμενα 

προσόντα 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ 19/1/2018 0309 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 

καμία εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ 22/1/2018 0333 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν διαθέτει 

καμία εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

3 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗ 24/1/2018 0343 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 
επαρκή εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

4 ΕΛΕΝΗ ΦΛΟΥΝΤΖΗ 24/1/2018 355 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 

καμία εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

5 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗΣ 
25/1/2018 0358 ΌΧΙ 

Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν διαθέτει 

καμία εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης (παρόλο που έχει 

κάποια εμπειρία σε γενική γραμματειακή υποστήριξη) 

6 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΥ 28/1/2018 0401 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 

καμία εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

7 ΔΟΜΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ 25/1/2018 0403 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 
επαρκή εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΗ 29/1/2018 0406 ΌΧΙ 

Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και την προσωπική συνέντευξη, προκύπτει 

ότι η υποψήφια δεν διαθέτει επαρκή εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών 
Διοίκησης 

9 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
29/1/2018 0409 ΌΧΙ 

Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν διαθέτει 

καμία εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΡΤΣΙΑΝΙΔΟΥ 29/1/2018 0410 ΌΧΙ 

Φαίνεται να έχει μακροχρόνια εμπειρία σε Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Δεν φαίνεται 

από κάπου εμπειρία σε υποστήριξη στελεχών. Δεν έχει καμία βεβαίωση για την 
επιβεβαίωση της εμπειρίας - μόνο τα ένσημα από το ΙΚΑ 

11 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΜΑΖΟΣ 31/1/2018 0468 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν διαθέτει 

καμία εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

12 ΑΘΗΝΑ ΧΡΟΝΗ 1/2/2018 0474 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν διαθέτει 

καμία εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

13 ΕΛΙΝΑ ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ 1/2/2018 0477 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 
επαρκή εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

14 ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΛΙΑΚΟΥ 1/2/2018 0479 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 
καμία εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

15 ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΙΣΚΑ 2/2/2018 0489 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 
επαρκή εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

16 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΕΝΑΤΣΗ 1/2/2018 0492 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 

καμία εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 
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ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 

Απαιτούμενα 
προσόντα 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

17 ΜΑΛΑΜΩ ΜΑΡΚΟΥ 1/2/2018 0493 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 
καμία εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

18 ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΕΛΗ 2/2/2018 0497 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 

επαρκή εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

19 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ 2/2/2018 0505 ΌΧΙ 
Ο φάκελος είναι ελλιπής και δεν εξακριβώνεται η εμπειρία της με κανέναν τρόπο. 
Ούτως ή άλλως, από το βιογραφικό που υποβλήθηκε προκύπτει ότι η υποψήφια δεν 

διαθέτει επαρκή εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΟΥΚΑ 2/2/2018 0511 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 

καμία εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

21 ΕΛΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ 2/2/2018 0518 ΌΧΙ 
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δεν διαθέτει 
επαρκή εμπειρία σε υποστήριξη ανώτατων στελεχών Διοίκησης 

22 ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3/2/2018 0549 ΌΧΙ Η αίτηση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα 
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Συγκεντρωτική βαθμολογία ανά υποψήφιο 

 

αα 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α β γ δ ε στ ζ η θ ι 

Θέση Στελέχους Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων - ΕΙΕ/ΚΔ-2018/01 

1 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΙΑΠΗ 47,74 15 25 ΝΑΙ ΝΑΙ 5 10 5 5  112,74 

Η εμπειρία της υποψήφιας σε φορείς 
έρευνας και οι αντίστοιχες γνώσεις της 

για το χώρο της έρευνας είναι αρκετά 

περιορισμένες 

2 
ΛΟΥΪΖΑ-ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
55 15 30 ΝΑΙ ΝΑΙ 5 10 5 10  130 

Η υποψήφια ανταποκρίνεται άριστα 

σε όλα τα επιμέρους κριτήρια και 

κρίνεται ως καταλληλότερη για τη 
θέση ΕΙΕ/ΚΔ-2018/01 

3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΗΤΟΥ 55 15 25 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 10 5 10  123 

Η υποψήφια ανταποκρίνεται άριστα σε 
όλα σχεδόν τα επιμέρους κριτήρια και 

είναι η πρώτη επιλαχούσα για την 

κάλυψη της θέσης ΕΙΕ/ΚΔ-2018/01 

4 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 55 7,5 20 ΝΑΙ ΝΑΙ 4 0 0 10  101,5 

Η υποψήφια ανταποκρίνεται άριστα 

σχεδόν σε πολλά από τα επιμέρους 

κριτήρια όμως υστερεί σε άλλα 
επιμέρους σημεία. Συγκεκριμένα, δεν 

διαθέτει εμπειρία στην υποστήριξη 
υποβολής προτάσεων και δεν έχει 

εμπειρία σε αναζήτηση νέων ευκαιριών 

χρηματοδότησης σε σχήματα πέρα από 
τα ευρέως γνωστά 

5 ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΚΑ 48,46 7,5 20 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 10 0 10  98,96 

Η υποψήφια ανταποκρίνεται άριστα 
σχεδόν σε πολλά από τα επιμέρους 

κριτήρια όμως υστερεί σε άλλα 

επιμέρους σημεία. Συγκεκριμένα, 
διαθέτει εμπειρία σε διαδικασίες 

Προμηθειών Δημοσίου και δεν έχει 
εμπειρία σε αναζήτηση νέων ευκαιριών 

χρηματοδότησης σε σχήματα πέρα από 

τα ευρέως γνωστά 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α β γ δ ε στ ζ η θ ι 

Θέση Στελέχους Τμήματος Διοικητικού για τη διαχείριση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού/συνεργατών - ΕΙΕ/ΚΔ-2018/02 

1 ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΙΣΚΑ 70 30 ΝΑΙ ΝΑΙ 10 5 10 5 0 5 135 

Η κα Σίσκα είναι η μοναδική 
υποψήφια που ολοκλήρωσε όλα τα 

στάδια αξιολόγησης και έλαβε 

συνολική βαθμολογία 135/140. 
Επομένως είναι η υποψήφια που 

προκρίνεται για τη θέση ΕΙΕ/ΚΔ-
2018/02  

2 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΛΙΩΝΗ - - - - - - - - - - - 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

διαπιστώθηκε ότι τελικά η υποψήφια δεν 
πληροί τις βασικές προϋποθέσεις της 

πρόσκλησης και η υποψηφιότητά της 
δεν βαθμολογήθηκε 

Θέση Στελέχους υποστήριξης δράσεων Γραφείου Προέδρου - ΕΙΕ/ΚΔ-2018/03 

1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΗ - - - - - - - - 

 

 - 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

διαπιστώθηκε ότι τελικά η υποψήφια δεν 
πληροί τις βασικές προϋποθέσεις της 

πρόσκλησης και η υποψηφιότητά της 

δεν βαθμολογήθηκε 
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