
 

 
Αθήνα,  12.10.2021 

Αρ.Πρωτ.:3859 

 
Προσωρινά  Αποτελέσματα 

για την επιλογή 
έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου 

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» 
για τη θέση «Τεχνίτη ηλεκτρολόγος Α’ Ειδικότητας» και κωδικό  

«ΕΙΕ/ΥΥ-2021/04» 

 
Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στις 02.09.2021 και της παράτασης 
υποβολής υποψηφιοτήτων στις 20.09.2021 στις παρακάτω ιστοσελίδες: 
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 diavgeia.gov.gr, (ΑΔΑ: ΨΔΤΜ469ΗΕΠ-ΔΥΝ & 9ΤΚ9469ΗΕΠ-ΞΕ6) 
 
με αντικείμενο την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 
«Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» και προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 
στις 30.09.2021 η αρμόδια Επιτροπή Eπιλογής Έκτακτου Προσωπικού και Συνεργατών Έργων (η οποία 
ορίστηκε με την από 27.01.2021 σχετική απόφαση του ΔΣ ΕΙΕ, συνεδρία 2021/01/27.01.2021) 
προχώρησε στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, για τη θέση «Τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’ 
Ειδικότητας» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2021/04», 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  2η Φάση   
 
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: «Τεχνίτης ηλεκτρολόγος Α’ Ειδικότητας» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2021/04», 
υποβλήθηκε μία μοναδική υποψηφιότητα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 Κωνσταντίνος Κατσαρός 20.9.2021 3534 

 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο μοναδικός υποψήφιος, 
η Επιτροπή κάλεσε τον υποψήφιο που ικανοποιούσε τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε 
προσωπική συνέντευξη, κατά την οποία ο υποψήφιος κλήθηκε να περιγράψει τα γενικότερα προσόντα 
του, να επιδείξει τις γνώσεις του σχετικά με το αντικείμενο της θέσης αλλά και τις επικοινωνιακές του 
δυνατότητες. 
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Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο υποψήφιος  αλλά και τα 
συμπεράσματα από την προσωπική συνέντευξη, η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση της 
υποψηφιότητας βάσει των κριτηρίων που υπάρχουν στη σχετική πρόσκληση. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των τριών φάσεων αξιολόγησης, η Επιτροπή εισηγείται τα 
παρακάτω: 
 
Για τη θέση «Τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2021/04», ο κος 
Κωνσταντίνος Κατσαρός διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα και η βαθμολογία του στα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι (68/100).  
 
Επομένως, η Επιτροπή εισηγείται τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με τον κο 
Κατσαρό σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση, για την κάλυψη της θέσης ΕΙΕ/ΥΥ-
2021/04. 
 
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 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 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 προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

 
Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: hr@eie.gr. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε 
λαμβάνονται υπόψη και δεν εξετάζονται. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και 
εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις που αναιρούν την εισήγηση της Επιτροπής Eπιλογής Έκτακτου 
Προσωπικού και Συνεργατών Έργων, το παραπάνω αποτέλεσμα θα θεωρηθεί οριστικό. 
 
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 
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