
   
Αθήνα, 01.07.2020 
  Aρ. πρωτ.: 2385 

 
Προσωρινά Αποτελέσματα  

για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου 
με τίτλο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για τη θέση 

«ΕΙΕ/ΚΔ-2020/01» του Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης έργων του 
ΕΙΕ  

 
Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στις 06.05.2020 στις 
παρακάτω ιστοσελίδες: 

 http://www.eie.gr/careers_gr.html 

 diavgeia.gov.gr/, (ΑΔΑ: Ω67Ξ469ΗΕΠ-ΥΥ6) 

 
με αντικείμενο την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» και προθεσμία υποβολής βιογραφικών στις 
27.05.2020, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων (η οποία ορίστηκε με την από 

29.01.2020 σχετική απόφαση του ΔΣ ΕΙΕ – συνεδρία 2020/02/29.01.2020) 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. 

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

και κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2020/01», υποβλήθηκαν εγκαίρως 18 υποψηφιότητες: 
 

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 

1 ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ 8/5/2020 1668 

2 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ 9/5/2020 1669 

3 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΚΛΗ 9/5/2020 1670 

4 ΧΑΣΜΙΚ ΑΛΤΟΥΝΙΑΝ  10/5/2020 1671 

5 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 14/5/2020 1712 

6 ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 14/5/2020 1711 

7 ΘΕΑΝΩ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 14/5/2020 1710 

8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ 15/5/2020 1707 

9 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ 17/5/2020 1716 

10 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗ 18/5/2020 1767 

11 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΕΝΤΖΟΥ 21/5/2020 1865 

12 ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΑΜΠΗ 21/5/2020 1864 

13 ΑΝΡΟΜΑΧΗ ΜΑΡΟΥΔΑ 22/5/2020 1868 

14 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΜΟΓΛΟΥ 24/5/2020 1870 

15 ΟΛΓΑ ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ 26/5/2020 2388 

16 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΛΕΣΓΙΔΗ 26/5/2020 2389 

http://www.eie.gr/careers_gr.html
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ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 

17 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΪΛΛΗ 27/5/2020 2390 

18 ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΙΑΔΑ 27/5/2020 2391 

 

Εκπρόθεσμα υποβλήθηκαν δύο ακόμη υποψηφιότητες (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΦΗ) οι 
οποίες δεν προχώρησαν σε αξιολόγηση. 

 
 

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

παρακάτω: 

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

και κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2020/01», η υποψηφιότητα που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία μετά 
την ολοκλήρωση των τριών φάσεων αξιολόγησης είναι εκείνη της Αθανασίας Σίμογλου. Η κυρία Σίμογλου 

διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα και η συνολική βαθμολογία της στα κριτήρια αξιολόγησης είναι 

άριστη (98/100).  
 

Επομένως, η Επιτροπή εισηγείται τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με την κα 
Σίμογλου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση για την κάλυψη της θέσης 

ΕΙΕ/ΚΔ-2020/01. 
 

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 της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

 
Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση hr@eie.gr. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν 

λαμβάνονται υπόψη 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. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις που 
αναιρούν την εισήγηση της Επιτροπής Eπιλογής Έκτακτου Προσωπικού και Συνεργατών Έργων, τα 

παραπάνω αποτελέσματα θα θεωρηθούν οριστικά. 
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