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Αθήνα, 04.10.2022 
Αρ.πρωτοκ.EIE:3654 

 
Πρακτ ικό  Αξιολόγησης  κα ι  Επιλογής  Συνεργάτη  
στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηµατοδοτούµενου έργου “One hundred years, two refugee 

crises: Entangled Histories // Housing // Economies” µε ακρωνύµιο “1c2rc 
(αριθµός έργου 01092) 

 
Πέµπτη, 22 Σεπτεµβρίου 2022 

Σε συνέχεια της δηµοσιοποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αριθµ. 
πρωτοκ.: 3211/12.09.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΙ2469ΗΕΠ-4Ν5) για την πλήρωση µίας (1) θέσης 
έκτακτου προσωπικού / Επιστηµονικού/ης Συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “One 
hundred years, two refugee crises: Entangled Histories // Housing // Economies” µε 
ακρωνύµιο “1c2rc (1 century, 2 refugee crisis)” και αριθµό έργου 01092, τα µέλη της 
αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης συνεδρίασαν σήµερα, Πέµπτη 22 Σεπτεµβρίου 2022 και 
ώρα 10.00 π.µ., στο χώρο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών, για την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων των ενδιαφεροµένων που 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για τη θέση µε κωδικοό 1c2rc /2022-01 

Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη: 
§ Όλγα Ζωή Λαφαζάνη, Επιστηµονική υπεύθυνη του έργου, Μεταδιδακτορική 

Ερευνήτρια ΙΙΕ 
§ Eλένη Κυραµαργιού, Εντεταλµένη Ερευνήτρια ΙΙΕ 
§ Δηµήτρης Δηµητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ  

Το έργο “One hundred years, two refugee crises: Entangled Histories // Housing // 
Economies” µε ακρωνύµιο “1c2rc (1 century, 2 refugee crisis)”  και αριθµό έργου 01092 
χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την 
ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 7121/29.11.2018, όπως ισχύει) του 
Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)  

Η Επιτροπή διαπίστωσε την εµπρόθεσµη υποβολή δύο (2) υποψηφιοτήτων για τη θέση µε 
κωδικό 1c2rc /2022-01 οι οποίες καταγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα 1: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποψηφιότητες για την θέση µε κωδικό 1c2rc /2022-01 

ΘΕΣΗ 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΙΙΕ 

                     
1c2rc /2022-01            1. 

           2. 
Αλκιβιάδης Καποκάκης 
Αγγελική Ζάχου 

573/13-09-2022 
 
587/19-09-2022 

              
Η Επιτροπή διαπίστωσε την εµπρόθεσµη υποβολή δύο (2) αιτήσεων από τον κύριο 
Αλκιβιάδη Καποκάκη και την κυρία Αγγελική Ζάχου. Ύστερα από έλεγχο των 
υποβληθέντων φακέλων των υποψηφίων, τα µέλη της Επιτροπής διαπιστώνουν ότι η κυρία 
Ζάχου δεν έχει καθόλου συµµετοχή σε ερευνητικά έργα. Καθώς αυτό αποτελεί κριτήριο 
αποκλεισµού σύµφωνα µε την προκήρυξη, η Επιτροπή απέκλεισε την κυρία Ζάχου από τη 
διαδικασία βαθµολόγησης.  

 

 

Ο υποψήφιος κος Αλκιβιάδης Καποκάκης έχει αξιόλογη συµµετοχή σε ερευνητικά έργα. 
Παράλληλα διαθέτει τα απαιτούµενα και επιθυµητά προσόντα όπως ορίζονται στην 
πρόσκληση. Συνεπώς βαθµολογείται σύµφωνα µε τα επιµέρους οριζόµενα κριτήρια και 
συγκεντρώνει βαθµολογία 100/100 (βλ. Πίνακας 2. Αναλυτική βαθµολόγηση κριτηρίων 
αξιολόγησης/Πίνακας προσληπτέου) : 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 
για τη θέση 1c2rc /2022-01 

α/α 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Αγγελική Ζάχου  
(αρ. πρωτοκ.:587/19.09-2022) 

ΟΧΙ Δεν πληρούνται όλες οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Από τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 
προκύπτει ότι η υποψήφια δεν έχει 
συµµετοχή, τουλάχιστον δύο ετών, στην 
υλοποίηση ερευνητικών έργων. 
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Πίνακας 2. Αναλυτική βαθµολόγηση κριτηρίων αξιολόγησης/Πίνακας προσληπτέου 

Αλκιβιάδης Καποκάκης (αρ. πρωτοκ.:573/13-09-2022) 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Πτυχίο Ιστορίας Κριτήριο 
Αποκλεισµού    √ 

2 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωµα Ειδίκευσης 
στην σύγχρονη 
Ιστορία 

Κριτήριο 
Αποκλεισµού    √ 

3 

Συµµετοχή 
τουλάχιστον 24 µηνών 
στην υλοποίηση 
ερευνητικών έργων 

Κριτήριο 
Αποκλεισµού    √ 

4 

(α) Τουλάχιστον µία 
(1) επιστηµονική 
δηµοσίευση σε 
ξενόγλωσσο 
συλλογικό τόµο ή 
περιοδικό σε θέµατα 
οικονοµικής ιστορίας  

 
 
 

40% 100 40 

Ο υποψήφιος διαθέτει µία (1) 
επιστηµονική δηµοσίευση σε 
ξενόγλωσσο συλλογικό τόµο ή 
περιοδικό σε θέµατα οικονοµικής 
ιστορίας  

5 

(β) Εµπειρία 
τουλάχιστον 12 (12) 
µηνών σε 
επιστηµονικά 
ερευνητικά έργα 
οικονοµικής ιστορίας 

 
 
 

40% 100 40 

Ο υποψήφιος διαθέτει εµπειρία 
τουλάχιστον 12 (12) µηνών σε 
επιστηµονικά ερευνητικά έργα 
οικονοµικής ιστορίας 

6  (γ) Άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας 

 
20% 100 20 

Η υποψήφια έχει άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. 
(Κάτοχος διπλώµατος CEF C2). 

   ΣΥΝΟΛΟ 100  
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Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης, εισηγείται τη σύναψη σύµβασης εργασίας ορισµένου 
χρόνου µε τον κο Αλκιβιάδη Καποκάκη, για την πλήρωση της θέσης µε κωδικό 1c2rc /2022-01, µε 
αντικείµενο την έρευνα για την προσφυγική µετακίνηση του 1922 και τις οικονοµίες της 
εγκατάστασης στο πλαίσιο του έργου 1c2rc.  
 
Οι υποψήφιοι/ες που υπέβαλαν αίτηµα για την πλήρωση θέσης έχουν δικαίωµα: 

-‐ Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερολογιακών 
ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης των αποτελεσµάτων και µέχρι τις 03.00 µ.µ. της 
πέµπτης ηµέρας.  

-‐ 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. 

 
Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση zleon@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/α.  
 
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 Eπιτροπή Αξιολόγησης 
  

 

 

Όλγα Ζωή Λαφαζάνη   Eλένη Κυραµαργιού Δηµήτρης Δηµητρόπουλος 
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