
  

 

Αθήνα, 04.02.2020 
                   Aρ. πρωτ.: 0494 

 
Προσωρινά Αποτελέσματα  

για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του 
έργου με τίτλο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για 

τις θέσεις «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/05», «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/06» του Γραφείου 
Διαχείρισης και Υποστήριξης έργων του ΕΙΕ  

 

Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στις 24.10.2019 στις 
παρακάτω ιστοσελίδες: 

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

 diavgeia.gov.gr/, (ΑΔΑ 6Β6Ι469ΗΕΠ-Ω44) 

 

με αντικείμενο την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 
«Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» και προθεσμία υποβολής βιογραφικών στις 

08.11.2019, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων (η οποία ορίστηκε με την από 

18.1.2019 σχετική απόφαση του ΔΣ ΕΙΕ – συνεδρία 2019/02/18.01.2019) 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-2019/05», υποβλήθηκαν συνολικά 15 υποψηφιότητες: 
 

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 
email εντύπως 

1 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 7/11/2019 4929  √ 

2 ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 8/11/2019 4945 √  

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 8/11/2019 4946 √  

4 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΩΜΑΚΟΣ 8/11/2019 4947 √  

5 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 8/11/2019 4949 √  

6 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΕΠΙΑ 8/11/2019 4950 √  

7 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ 8/11/2019 4951 √  

8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8/11/2019 4953 √  

9 ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 8/11/2019 4954 √  

10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ 8/11/2019 4956 √  

11 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ 8/11/2019 4957 √  

12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ 8/11/2019 4958 √  

13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 8/11/2019 4960 √  

14 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ 11/11/2019 5000  √ 

http://www.eie.gr/careers_gr.html
ΑΔΑ: 94ΟΖ469ΗΕΠ-Ο5Β



ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 
email εντύπως 

15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ 19/11/2019 5169  √ 

 

Για τη θέση με τίτλο: «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και κωδικό 
«ΕΙΕ/ΚΔ-2019/06», υποβλήθηκαν συνολικά 8 υποψηφιότητες: 

 

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 
email εντύπως 

1 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΩΜΑΚΟΣ 8/11/2019 4947 √  

2 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 8/11/2019 4949 √  

3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΕΠΙΑ 8/11/2019 4950 √  

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΡΑ 8/11/2019 4952 √  

5 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΪΜΠΟΣ 8/11/2019 4645 √  

6 ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 8/11/2019 4954 √  

7 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ 8/11/2019 4959 √  

8 ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΤΣΟΥΛΗ 8/11/2019 4961 √  

 

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

παρακάτω: 

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

κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/05», η υποψηφιότητα που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία μετά 
την ολοκλήρωση των τριών φάσεων αξιολόγησης είναι εκείνη της Μαρίας Καβρουλάκη. Δεδομένου όμως 

ότι η κα Καβρουλάκη είναι η επικρατέστερη υποψήφια και για τη θέση «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/06», 
επικρατέστερος για τη θέση «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/05» είναι τελικά ο Γεώργιος Παναγιωτόπουλος. Ο κ. 

Παναγιωτόπουλος διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα και η συνολική βαθμολογία του στα κριτήρια 

αξιολόγησης είναι πολύ καλή (82/100).  
 

Επομένως, η Επιτροπή εισηγείται τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με τον 
κ. Γ. Παναγιωτόπουλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση για την 

κάλυψη της θέσης ΕΙΕ/ΚΔ-2019/05. 

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

«ΕΙΕ/ΚΔ-2019/06», η υποψηφιότητα που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία η υποψηφιότητα 
που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση των τριών φάσεων αξιολόγησης 

είναι εκείνη της Μαρίας Καβρουλάκη. Η κα Καβρουλάκη διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα και η 

συνολική βαθμολογία της στα κριτήρια αξιολόγησης είναι άριστη (100/100).  
 

Επομένως, η Επιτροπή εισηγείται τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με την 
κα Μ. Καβρουλάκη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση για την κάλυψη 

της θέσης ΕΙΕ/ΚΔ-2019/06. 
 

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 δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 
 

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. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. 

 

 

ΑΔΑ: 94ΟΖ469ΗΕΠ-Ο5Β



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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