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Αρ. πρωτ.: 1118 

Αθήνα, 05.08.2022 
 
 
Προσωρινά αποτελέσµατα επιλογής µιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού/Υποψήφιου-ας 
Διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή υποδοµή διάχυσης και επικοινωνίας του 

Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών και των ιστορικών σπουδών στην Ελλάδα» µε ακρωνύµιο 
ΗISTORNET και αριθµό πρότασης 2272, της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήµη και 
Κοινωνία» µε τίτλο «Κόµβοι Έρευνας, Καινοτοµίας και Διάχυσης» του Ελληνικού Ιδρύµατος 

Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) 
 
 
Το έργο «Ψηφιακή υποδοµή διάχυσης και επικοινωνίας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών και των 
ιστορικών σπουδών στην Ελλάδα» µε αριθµό πρότασης 2272 υλοποιείται στο πλαίσιο της 3ης 
Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήµη και Κοινωνία» µε τίτλο «Κόµβοι Έρευνας, Καινοτοµίας και 
Διάχυσης» του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). 
 
Σε συνέχεια της δηµοσιοποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αριθµ. πρωτοκ.: 
2668/20-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΗ7Ψ469ΗΕΠ-8ΣΒ) για την πλήρωση µιας (1) θέσης έκτακτου 
προσωπικού/Υποψήφιου-ας Διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή υποδοµή διάχυσης και 
επικοινωνίας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών και των ιστορικών σπουδών στην Ελλάδα» µε 
ακρωνύµιο ΗISTORNET και αριθµό πρότασης 2272, της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήµη 
και Κοινωνία» µε τίτλο «Κόµβοι Έρευνας, Καινοτοµίας και Διάχυσης» του Ελληνικού Ιδρύµατος 
Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού 
Ιδρύµατος Ερευνών, τα µέλη της αρµόδιας Επιτροπής επιλογής συνεργατών συνεδρίασαν σήµερα, 
Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 11.00 π.µ., στο χώρο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών 
του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, για την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων των 
ενδιαφεροµένων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση.  
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε την εµπρόθεσµη υποβολή: 
 

• µίας (1) υποψηφιότητας για τη θέση µε κωδικό HISTORNET/2022-01 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στην τελική βαθµολόγηση της υποψηφιότητας. Στον προσωρινό πίνακα 
κατάταξης που ακολουθεί αναφέρεται αναλυτικά η βαθµολόγηση της υποψηφιότητας για τη θέση 
HISTORNET/2022-01, µε βάση τα οριζόµενα στην πρόσκληση κριτήρια και τους συντελεστές 
βαρύτητάς τους.  
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Πίνακας 1. Προσωρινός πίνακας κατάταξης της θέσης µε κωδικό HISTORNET/2022-01 
 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(για τους υποψηφίους που καλύπτουν τα 
απαιτούµενα προσόντα) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

Θέση Επιστηµονικού/ης  Συνεργάτη/ιδας-Υποψήφιου/ας Διδάκτορα 

1 
 

Αρ. Πρωτ. ΙΙΕ: 
499/21-7-2022 

Α. Κριτήρια Αποκλεισµού 
Πτυχίο επιστήµης της πληροφόρησης ή 
ιστορίας 

Κριτήριο 
αποκλεισµού  ΝΑΙ 

Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στην 
ιστορική τεκµηρίωση ή στο πεδίο της 
διαχείρισης της πληροφορίας 

Κριτήριο 
αποκλεισµού ΝΑΙ 

Εν εξελίξει εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής µε αντικείµενο τη δηµόσια 
ψηφιακή ιστορία ή τη νεότερη και 
σύγχρονη ιστορία 

Κριτήριο 
αποκλεισµού ΝΑΙ 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας Κριτήριο 
αποκλεισµού ΝΑΙ 

Καλή γνώση µίας γλώσσας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της αγγλικής 

Κριτήριο 
αποκλεισµού ΝΑΙ 

Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: 
επεξεργασίας κειµένων, υπολογιστικών 
φύλλων και  υπηρεσιών διαδικτύου 

Κριτήριο 
αποκλεισµού ΝΑΙ 

Β. Κριτήρια Αξιολόγησης 
Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 
τριάντα έξι (36) µηνών σε επιστηµονική 
έργα ιστορικών σπουδών, εµπειρία στην 
οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη 
περιεχοµένου επικοινωνίας  σε Ερευνητικά 
Κέντρα 

60 60 

Επαγγελµατική εξειδίκευση και εµπειρία 
στην εκδοτική επιµέλεια και τυπογραφική 
διόρθωση τουλάχιστον δέκα (10) 
δηµοσιευµένων επιστηµονικών έργων 

10 10 

Δεύτερος µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας 
τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό 
αντικείµενο της θέσης 

10 10 

Επιστηµονική συµβολή σε τουλάχιστον ένα 
(1) έργο δηµόσιας ψηφιακής ιστορίας, το 
οποίο στηρίζεται δοµικά στη χρήση µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 

10 10 

Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις στο πεδίο της 
επιστήµης της πληροφόρησης ή της 
νεότερης και σύγχρονης ιστορίας 

5 4 

Εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών ως 
υπεύθυνος/η επικοινωνίας 5 0 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 94 
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Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι για την κάλυψη της θέσης HISTORNET/2022-01 η 
µοναδική υποψήφια της κυρίας Βάλλιας Ράπτη ικανοποιεί όλα τα απαιτούµενα προσόντα, 
καθώς και τα κριτήρια που αξιολογούνται, λαµβάνοντας συνολική βαθµολογία 94/100. 
 
Η Επιτροπή εποµένως εισηγείται τη σύναψη σύµβασης εργασίας µε την κυρία Βάλλια Ράπτη 
σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. 
 
Οι υποψήφιοι/ες που υπέβαλαν αίτηµα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης 
έχουν δικαίωµα: 
 
Α. Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης των αποτελεσµάτων µε αίτησή τους προς το Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών/Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. 
 
Β. 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 από την επόµενη της αναρτήσεως 
των αποτελεσµάτων και πριν την καταληκτική ηµεροµηνία των ενστάσεων και υπό τον όρο 
της τήρησης της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία. 
 
Μετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις 
που αναιρούν την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα παραπάνω αποτελέσµατα θα 
θεωρηθούν οριστικά.  
 

 
 

Η Διευθύντρια του ΙΙΕ 
 
 
 
 
  

Δρ Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου 
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