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ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤOΥ ΕΡΓΟΥ «ROGH» 
της χρηµατοδοτούµενης Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

 
 

Το έργο µε τίτλο «RoGH – Ψηφιακές Διαδροµές στα Μονοπάτια της Ελληνικής Ιστορίας», µε 
κωδικό MIS 5030211 (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04393) εντάσσεται στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς 
πόρους µέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ) στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
Σε συνέχεια της δηµοσιοποίησης της υπ’ αριθµ. 1512/26-03-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο θέσεων εκτάκτου προσωπικού (ΑΔΑ: ΩΦΩΣ469ΗΕΠ-2ΑΣ) 
για τις ανάγκες του έργου RoGH, η αρµόδια Επιτροπή Επιλογής Συνεργατών συνεδρίασε στις 12 
Απριλίου 2019 για την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων των υποψηφίων.  
 
 Η Επιτροπή προχώρησε στην τελική βαθµολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τα 
υποχρεωτικά για την κάθε θέση προσόντα µε βάση τα οριζόµενα στην πρόσκληση κριτήρια και 
τους συντελεστές βαρύτητάς τους για τις θέσεις µε  RoGH-01 και  RoGH-02.  
 
Πίνακας 1. Αναλυτική βαθµολογία κριτηρίων αξιολόγησης 
 
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ	   	   ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ	   Β.	  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ	  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ	  
Γ.	  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ	  	  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ	  

ΤΕΛΙΚΟΣ	  
ΒΑΘΜΟΣ	  

RoGH-‐01	   	  	   	  	   1	   2	   3	   	  	   1	   2	   	   	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   60%	   40%	   	   	   	  	  

	  	   1	   Νικόλαος	  Λιβανός	   ΝΑΙ	   ΝΑΙ	   ΝΑΙ	   	   60%	   40%	   	   	   100%	  

RoGH-‐02	   	  	   	  	   1	   2	   3	   	  	   1	   2	   	   	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   40%	   60%	   	   	   	  	  

	  	   1	   Δημήτριος	  Λούπης	   ΝΑΙ	   ΝΑΙ	   ΝΑΙ	   	   40%	   60%	   	   	   100%	  

 
 
Ως εκ τούτου, το ΙΙΕ/ΕΙΕ προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη των σχετικών συµβάσεων 

για τις ως άνω αναφερόµενες θέσεις. 
Σηµειώνεται ότι η απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Συνεργατών θα δηµοσιοποιηθεί τόσο 

µέσω της ιστοσελίδας του ΕΙΕ όσο και µέσω της ιστοσελίδας «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Οι υποψήφιοι 
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µπορούν να υποβάλουν στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών τυχόν ενστάσεις µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης 
των αποτελεσµάτων αξιολόγησης. Η ένσταση υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Εθνικού 
Ιδρύµατος Ερευνών (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.)  

 
 Σηµειώνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης στους ατοµικούς 
φακέλους και στα ατοµικά φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων. Επίσης 
διευκρινίζεται, ότι το δικαίωµα της πρόσβασης στα ατοµικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων 
υποψηφίων, ασκείται υπέρ του αιτούντος των αποτελεσµάτων και υπό τον όρο τήρησης της 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων που προβλέπονται από την 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 
 
  

  
Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου  
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