
 
 

 

Αρ.Πρωτ. 0215  
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022 

 
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση 

«Συνεργάτης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Έργων 
ΙΧΒ» και κωδικό «ΙΧΒ/ΣΔΟ-2021/01»  

στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΙΧΒ»  
του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ)  

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
 

Σε συνέχεια σχετικής προκήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στις 
7/12/2021 στις παρακάτω ιστοσελίδες: 
           http://www.eie.gr/careers_gr.html 

 diavgeia.gov.gr/, ΑΔΑ: 69ΙΞ469ΗΕΠ-933 
 

με αντικείμενο την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 
«Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΙΧΒ» και προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στις 22.12.2021, η αρμόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού (η οποία ορίστηκε με την από  σχετική απόφαση του ΔΣ ΕΙΕ, 
συνεδρία ) προχώρησε στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, για τη θέση «Συνεργάτης Διοικητικής 
και Οικονομικής Υποστήριξης Έργων ΙΧΒ» και κωδικό «ΙΧΒ/ΣΔΟ-2021/01», με βάση τους 
φακέλους που υπέβαλλαν οι ενδιαφερόμενοι. 
 
Για τη θέση με κωδικό «ΙΧΒ/ΣΔΟ-2021/01»,, υποβλήθηκαν συνολικά επτά (7) υποψηφιότητες: 
 
 
 
 
 
 

             
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων έγινε με βάση τα προσόντα και τα κριτήρια αξιολόγησης που 
περιγράφονταν στην εν λόγω πρόσκληση, (βλέπε συνημμένους Πίνακες Ι & ΙΙ) 
Από την αξιολόγηση των αιτήσεων προέκυψαν τα στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω 
πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας υποψηφίων. 
 

  
1 0-100 x συντελεστής % / 100 
2 Άριστα 100 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ   ΙΧΒ/ΣΔΟ-2021/01 

Τριανταφυλλόπουλος 
Κωνσταντίνος 

08.12.2021           1171 

Μαράκη Ζαχαρούλα 08.12.2021           1172 

Αλεξίου Αικατερίνη                20.12.2021           1212 

Αθανασοπούλου Ευρυδίκη                21.12.2021           1225 

Παπουτσάκης Χαράλαμπος                 21.12.2021           1221 

Γκουτσούλας Μιχαήλ 22.11.2021           1228 

Φιλανδριανού Αλίκη  22.11.2021           1229 

ΑΔΑ: 6ΩΠ3469ΗΕΠ-Β11



 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω η επιτροπή κρίνει ότι  ο κος Κ. Τριανταφυλλόπουλο είναι  ο υποψήφιος  
που ικανοποιεί  τα επιθυμητά προσόντα, λαμβάνοντας συνολική βαθμολογία 97/100.  
 
Η Επιτροπή επομένως εισηγείται τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με τον κο 
Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο για την κάλυψη της θέσης  με αντικείμενο: «Συνεργάτης 
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Έργων ΙΧΒ» και κωδικό «ΙΧΒ/ΣΔΟ-2021/01». 
 
Σημειώνεται ότι η απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Συνεργατών θα δημοσιοποιηθεί τόσο μέσω της 
ιστοσελίδας του ΕΙΕ όσο και μέσω της ιστοσελίδας «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  
 
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 τη Γραμματεία του Ινστιτούτου 
Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο email fotkalatzi@eie.gr . Οι εμπρόθεσμες 
ενστάσεις εξετάζονται τελεσίδικα από το ΕΙΕ εντός δώδεκα (12)  εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν 
εξετάζονται. 

• 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. 

 
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 Αξιολόγησης, τα παραπάνω αποτελέσματα θα θεωρηθούν οριστικά.  
 

Η Επιτροπή Επιλογής Συνεργατών 
  

 

 

  

 
Αλέξανδρος Πίντζας 

 

Θεοδώρα Καλογεροπούλου Φωτεινή Καλατζή 
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α/α 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Απαιτούμενα 

προσόντα     
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Κριτήριο 1 
Εμπειρία σε υποβολή και 

διαχείριση έργων 
εξωτερικής 

χρηματοδότησης καθώς 
και εμπειρία στη χρήση 

ηλεκτρονικών και 
δικτυακών εφαρμογών 
για τη διαχείριση έργων 

Κριτήριο 2 
Πολύ καλή 

γνώση 
αγγλικών 

Βαθμός1 

Κριτήριο 3 
Γνώση λογισμικών 

γραφείου (π.χ. 
επεξεργαστής 

κειμένου, 
υπολογιστικά 
φύλλα κλπ.) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Βαθμός1 Βαθμός1 Βαθμός1 Βαθμός 

1 
Τριανταφυλλόπουλος 

Κωνσταντίνος 
ΝΑΙ 57 20 20 97 

Έχει πολύ σημαντικό οικονομικό υπόβαθρο, με πτυχίο και μεταπτυχιακά διπλώματα στις 
οικονομικές επιστήμες. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
και ερευνητικών χρηματοδοτούμενων έργων και στην υλοποίηση, διαχείριση και πιστοποίηση 
έργων εξωτερικής χρηματοδότησης με χρήση ηλεκτρονικών και δικτυακών εφαρμογών για τη 
διαχείριση έργων. Αναφέρει λογιστική διαχείριση και υποστήριξη των συγχρηματοδοτουμένων 
Πράξεων , αυτοχρηματοδοτούμενων Πράξεων , αυτοχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, 
Ερευνητικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και λοιπών έργων που μέσω ολοκληρωμένων 
Λογιστικών και Διαχειριστικών Προγραμμάτων. Εχει πολύ καλή γνώση αγγλικών επιπεδου C1 
TOEIC- ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ- FIRST CERTIFICATE in English, επίσης FIRST 
CERTIFICATE in English, CAMBRIDGE. 
Έχει εμπειρία στη χρήση λογισμικών γραφείου και ECDL ,EUCIP, EUROFASMA, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
3/UNISOFT, ATLANTIS(Λογιστικά Προγράμματα), SAS, Statgraphics, TSP, Minitab, SPSS for 
Windows (Στατιστικά Προγράμματα) 

2 Μαράκη Ζαχαρούλα ΝΑΙ 10 10 10 30 

Έχει οικονομικό υπόβαθρο, με πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες απο το ΕΑΠ. Δεν διαθέτει 
επαρκή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Αναφέρει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το 
ΕΚΠΑ Business English. Εχει προσκοίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης από το ΕΑΠ των Ποσοτικών 
Μεθόδων. 

3 Αλεξίου Αικατερίνη ΝΑΙ 5 20 10 35 

Εχει πτυχίο θετικών επιστημών. Δεν αναφέρει εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Εχει άριστη 
γνώση αγγλικών επιπέδου C2,  ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) 
Πανεπιστήμιο του Michigan. Αναφέρει γνώση Microsoft Office, SAP Windows, Linux 
Βιοπληροφορική Photoshop, χωρίς πιστοποιητικά. 

4 
Αθανασοπούλου 

Ευρυδίκη 
ΝΑΙ 50 20 20 90 

Έχει διοικητικό υπόβαθρο, με πτυχία και μεταπτυχιακό στις διοικητικές επιστήμες. Εχει πολύ 
καλή γνώση του ισχύοντος κοινοτικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του 
Προγράμματος Erasmus+. Αναφέρει πολύ καλή γνώση του ισχύοντος εθνικού και κοινοτικού 
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ικανότητα 
χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων διενέργειας διαγωνισμών (ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Δεν αναφέρει άλλη σημαντική εμπειρία στη διαχείρηση έργων εξωτερικής 
χρηματοδότησης σε δικαιούχο οργανισμό. Εχει άριστη γνώση αγγλικών επιπέδου C2,  ECPE 
(Examination for the Certificate of Proficiency in English) Πανεπιστήμιο του Michigan. 
Αναφέρει άριστο χειρισμό του Office (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, 
βάσεις δεδομένων, internet) και τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης. Κατέχει Certificate of 
European Computer Driving Licence / ECDL HELLAS SA. 
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5  
Παπουτσάκης 
Χαράλαμπος 

ΟΧΙ? 5 10 10 25 

Αναφέρει καλή γνώση αγγλικών (Certificate in ESOL International Communicator (B2) 
500/1765/2). Αναφέρει πολύ καλή γνώση των Windows και των προγραμμάτων Microsoft 
Office Word,  Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Access. 
Γλώσσες προγραμματισμού: Python, R, HTML5, JavaScript, χωρίς πιστοποιητικά 

6 Φιλανδριανού Αλίκη ΝΑΙ 45 20 20 85 

Έχει  πτυχίο και μεταπτυχιακό στις διοικητικές επιστήμες. Εχει σημαντική εμπειρία στη 
διαχείρηση και υλοποίηση στο προγραμμα Erasmus+, τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης της 
εθνικής μονάδας συντονισμού. Αναφέρει επίσης εμπειρία στην οικονομική υπηρεσία και 
ανθρώπινο δυναμικό σε ΜΚΟ. Δεν αναφέρει σημαντική εμπειρία στη διαχείρηση ερευνητικών 
έργων εξωτερικής χρηματοδότησης σε δικαιούχο οργανισμό. Διαθέτει άριστη γνώση αγγλικών 
(Proficiency Michigan University, Άδεια Διδασκαλίας Αγγλικών). Διαθέτει Πιστοποίηση ACTA 
(Βασικές έννοιες Πληροφορικής, Άριστη Γνώση MS Office). Εργαλεία διαχείρισης και υποβολής 
εκθέσεων Erasmus+. 

7 Γκουτσούλας Μιχαήλ ΝΑΙ 5 10 15 30 

Εχει πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό στις μαθηματικές-θετικές επιστήμες. Δεν διαθέτει 
εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Εχει καλή γνώση Αγγλικών: Level B2, London Tests of 
English Level 3. Αναφέρει γνώση σε Λειτουργικά Συστήματα: Linux OS, Windows OS, Γλώσσες 
Προγραμματισμού: C, MATLAB, Mathematica, Λοιπά: MS Office, LATEX , πιστοποιητικό 
Πανεπιστημίου Κρήτης, τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Βασικά στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης. 
          

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟ
Σ ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ως κριτήρια αποκλεισμού) ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
Η ΕΝΑΡΞΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(μήνες) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Θέση συνεργάτη διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης έργων ΙΧΒ 

1 ΙΧΒ/ΣΔΟ-
2020/01 

Διοικητική και 
οικονομική 
υποστήριξη 
έργων του 

Ινστιτούτου 
Χημικής 

Βιολογίας (ΙΧΒ). 

Πτυχίο σε πεδίο της Διοικητικής 
ή Οικονομικής Επιστήμης η 

Θετικής επιστήμης 

 Eμπειρία σε υποβολή και 
διαχείριση έργων εξωτερικής 
χρηματοδότησης καθώς και 
αντίστοιχη εμπειρία στη χρήση 
ηλεκτρονικών και δικτυακών 
εφαρμογών για τη διαχείριση 
έργων.  

 Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
 Γνώση λογισμικών γραφείου 

(π.χ. επεξεργαστής κειμένου, 
υπολογιστικά φύλλα κλπ.)  

1.1.2022 

12 μήνες με 
δυνατότητα 
ανανέωσης 

(οι πρώτοι 3 μήνες 
θα είναι 

δοκιμαστική 
περίοδος) 

Πτυχίο ΑΕΙ / 
ΑΤΕΙ 

 
 
 
 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας 

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(για τους υποψηφίους που καλύπτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕ
Σ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Θέση συνεργάτη διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης έργων ΙΧΒ 

1. ΙΧΒ/ΣΔΟ-
2020/01 

Εμπειρία σε υποβολή και διαχείριση έργων 
εξωτερικής χρηματοδότησης καθώς και εμπειρία 
στη χρήση ηλεκτρονικών και δικτυακών 
εφαρμογών για τη διαχείριση έργων. 

60% 

fotkalatzi@eie.gr 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών  20% 

Γνώση λογισμικών γραφείου (π.χ. επεξεργαστής 
κειμένου, υπολογιστικά φύλλα κλπ.) 

20% 
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