
 

 

Αθήνα, 26.10.2022 
Aρ. πρωτ.: 4067 

 
Πρακτικό Επιλογής 

για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Στέλεχος 
Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01»,  στο 

πλαίσιο των έργων  
Α. «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών»  

Β. «ΚΔ-Επιβράβευση» 
 

Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στις 19.04.2022 στις παρακάτω 
ιστοσελίδες: 

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

 diavgeia.gov.gr/, (ΑΔΑ: ΨΠΣΑ469ΗΕΠ-568) 
 
με αντικείμενο την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και 
Υποστήριξης Έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01»,  στο πλαίσιο των έργων Α. «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 
Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» και Β. «ΚΔ-Επιβράβευση» και προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων την 
10.05.2022, η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Έκτακτου Προσωπικού και Συνεργατών Έργου (η οποία ορίστηκε με 
την από 2022/04/14.02.2022  σχετική απόφαση του ΔΣ ΕΙΕ), συνεδρίασε την Δευτέρα 18.07.2022, ώρα 10:00, 
στην αίθουσα του ΔΣ/ΕΙΕ,  με αντικείμενο την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων με βάση τα δικαιολογητικά που 
υπέβαλλαν οι υποψήφιοι/ες και την επιλογή συνεργατών. 
 
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, (βλέπε συνημμένα Παραρτήματα Ι & ΙΙ). 
 
Τα δεδομένα για τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων αναλύονται παρακάτω: 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΦΑΣΗ 1 
Η Επιτροπή προέβη σε τηλεδιάσκεψη στις 05.07.2022, ώρα 12:00, με αντικείμενο την αρχική αξιολόγηση των 
σχετικών αιτήσεων.        
 
Από την αξιολόγηση των αιτήσεων προέκυψαν τα στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα 
αξιολόγησης αιτήσεων (Παράρτημα ΙΙΙ.α). 
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Για τη θέση με τίτλο: «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01», 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 27 υποψηφιότητες: 

 

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 

1 ΕΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 27/04/2022 1431 

2 ΕΛΕΝΗ ΧΑΒΑΛΕΔΑΚΗ 29/04/2022 1468 

3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ 03/05/2022 1484 

4 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΑΦΤΗ 03/05/2022 1486 

5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΗΣ 04/05/2022 1515 

6 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΕΛΑ 04/05/2022 1512 

7 ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ 04/05/2022 1509 

8 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ 03/05/2022        1479 

9 ΜΑΓΔΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 03/05/2022 1482 

10 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ 04/05/2022 1511 

11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΟΥΔΗΣ 05/05/2022 1516 

12 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ 05/05/2022 1527 

13 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ 05/05/2022 1526 

14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΣΑΛΗΣ 06/05/2022 1531 

15 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 09/05/2022 1548 

16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΥΖΙΩΤΗ 09/05/2022 1564 

17 ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 09/05/2022 1547 

18 ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ 09/05/2022 1546 

19 ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ 09/05/2022 1558 

20 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ 09/05/2022 1545 

21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΑΣ 09/05/2022 1557 

22 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΑ 09/05/2022 1563 

23 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΡΟΝΤΖΟΥ 10/05/2022 1600 

24 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 10/05/2022 1607 

25 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ 10/05/2022 1616 

26 ΑΝΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ 10/05/2022 1617 

27 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 10/05/2022 1626 

 
Όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα στο Παράρτημα ΙΙΙ.α, από τις 27 υποψηφιότητες, βάσει των στοιχείων 
στους φακέλους υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν, μόνον οι πέντε (5) διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα 
και επομένως μόνο αυτές οι πέντε (5) κρίθηκε απαραίτητο να προχωρήσουν στη φάση της συνέντευξης.  
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΦΑΣΗ 2 
 
Μετά από την ολοκλήρωση της 1ης φάσης αξιολόγησης, η Επιτροπή πραγματοποίησε προσωπικές συνεντεύξεις 
στους υποψηφίους που προκρίθηκαν στη φάση 2. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 
συνεντεύξεις: 
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Για τη θέση με τίτλο: «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και 
Υποστήριξης Έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01» 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ημ/νια 
συνέντευξης 

1. ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ 07.07.2022 

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 07.07.2022 

3. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ 07.07.2022 

4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΑΣ 07.07.2022 

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΟΥΔΗΣ 07.07.2022 

 
Στο πλαίσιο των προσωπικών συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να περιγράψουν αναλυτικά τα γενικότερα 
προσόντα και την εμπειρία τους και να επιδείξουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του ενιαίου χώρου έρευνας αλλά και τις επικοινωνιακές τους δυνατότητες.  
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω συνεντεύξεων οι υποψήφιοι κος Καπνιάρης (αρ.πρωτοκ.: 2639/18.07.2022) και κος 
Πραχαλιάς (αρ.πρωτοκ.: 2557/13.07.2022) απέσυραν τις υποψηφιότητές τους και δεν περιλαμβάνονται στον 
τελικό πίνακα βαθμολόγησης. 
 
Με βάση τις συνεντεύξεις αυτές η Επιτροπή βαθμολόγησε τους εν λόγω υποψηφίους όσον αφορά τα σχετικά 
κριτήρια, βαθμός που ελήφθη υπόψη στην τελική φάση αξιολόγησης των υποψηφίων (Παράρτημα ΙΙΙ β).  
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΦΑΣΗ 3 
 
Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων των υποψηφίων, η Επιτροπή συνεδρίασε στην αίθουσα του ΔΣ/ΕΙΕ, με 
αντικείμενο την τελική αξιολόγηση/βαθμολόγηση των αιτήσεων για κάθε θέση. 
 
Η βαθμολογία των υποψηφίων περιγράφεται αναλυτικά στους σχετικούς πίνακες βαθμολογίας στο Παράρτημα 
ΙΙΙ.β1 & β2 (ανά υποψήφιο και συγκεντρωτικά). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των τριών φάσεων αξιολόγησης, η Επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω: 
 
Για τη θέση με τίτλο «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01», 
η Επιτροπή εισηγείται την κήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως άγονης για την πλήρωση της 
θέσης και την επαναπροκήρυξη της θέσης καθώς οι δύο πρώτοι επικρατέστεροι υποψήφιοι δεν αποδέχτηκαν τη 
θέση και ο τρίτος υποψήφιος δεν έχει συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία για την πλήρωση της θέσης, 
ήτοι 50/100, καθώς η συναφής εμπειρία που διαθέτει ο υποψήφιος είναι αρκετά περιορισμένη σύμφωνα με τα 
κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης. 
 
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 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 hr@eie.gr. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν 

λαμβάνονται υπόψη και δεν εξετάζονται. 

 

mailto:hr@eie.gr
ΑΔΑ: ΩΤ2Ε469ΗΕΠ-ΘΝΓ



4 
 

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. 

 
 

Η Επιτροπή Επιλογής Έκτακτου Προσωπικού και Συνεργατών Έργου 
 

 

  

Δρ Βασίλης Γρηγορίου Ιωάννα Πετροχείλου Κλεονίκη Σίσκα 

ΑΔΑ: ΩΤ2Ε469ΗΕΠ-ΘΝΓ



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Βασικά στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ως κριτήρια αποκλεισμού) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

(µήνες) 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Θέση Στελέχους Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων (κωδικός: ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01) 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πτυχιούχος ΑΕΙ με 
εμπειρία στη 

διαχείριση 
χρηματοδοτούμενων 

έργων ή/και στην 
υποβολή προτάσεων 
για χρηματοδότηση 

 

Συμμετοχή στη 
διαχείριση 

χρηματοδοτούμενων 
έργων και στην 

υποστήριξη για την 
υποβολή προτάσεων 
για χρηματοδότηση  

 

(α) Αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε διαχείριση έργων 
εξωτερικής χρηματοδότησης 
(π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, 
ΕΛΙΔΕΚ κ.λπ.) (τουλάχιστον 2 
ετών) 
 
(β) Γνώση λογισμικών 
γραφείου (π.χ. επεξεργαστής 
κειμένου, υπολογιστικά 
φύλλα, βάσεις δεδομένων 
κ.λπ.)  
 
(γ) Πολύ καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας 
 

(α) Αποδεδειγμένη εμπειρία 
στην προετοιμασία και 
συγγραφή προτάσεων για 
την προσέλκυση έργων 
εξωτερικής χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο Εθνικών και 
Διεθνών προσκλήσεων (π.χ. 
Horizon2020, ΕΣΠΑ, κλπ) 
(βαθμολογείται η διάρκεια 
της εμπειρίας και η συνάφεια 
με τη θέση) 
 
(β) Αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε διαχειριστική 
παρακολούθηση έργων 
εξωτερικής χρηματοδότησης 
ειδικά σε Ερευνητικά Κέντρα 
ή ΕΛΚΕ των ΑΕΙ/ATEI ή/και 
τεκμηριωμένη γνώση του 
κανονιστικού πλαισίου για τη 
διαχείριση έργων σε 
Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ 
των ΑΕΙ/ATEI  
 
(γ) Eμπειρία σε χρήση 
δικτυακών ηλεκτρονικών 
εφαρμογών για διαχείριση 
έργων όπως ΟΠΣ, ΠΣΚΕ, ECAS 
κ.λπ. 
 
(δ) Άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας 

18 Πτυχίο ΑΕΙ 

ΑΔΑ: ΩΤ2Ε469ΗΕΠ-ΘΝΓ



 

 

 

 
(ε) Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών 
 
(στ) Επικοινωνιακές 
δεξιότητες και κατανόηση 
των απαιτήσεων της θέσης. 
Βαθμός συσχέτισης της 
θέσης με τις επαγγελματικές 
επιδιώξεις των υποψηφίων 
(βάσει συνέντευξης) 

 
  

ΑΔΑ: ΩΤ2Ε469ΗΕΠ-ΘΝΓ



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ                                                               
Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας 

 
Α/Α 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(για τους υποψηφίους που καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

Θέση Στελέχους Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΕ/ΥΥ-
2022/01 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην προετοιμασία και συγγραφή προτάσεων για την 
προσέλκυση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο Εθνικών και Διεθνών 
προσκλήσεων (π.χ. Horizon2020, ΕΣΠΑ, κλπ) (βαθμολογείται η διάρκεια της 
εμπειρίας και η συνάφεια με τη θέση) 

20% 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχειριστική παρακολούθηση έργων εξωτερικής 
χρηματοδότησης ειδικά σε Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των ΑΕΙ/ATEI ή/και 
τεκμηριωμένη γνώση του κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση έργων σε 
Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των ΑΕΙ/ATEI 

20% 

 Eμπειρία σε χρήση δικτυακών ηλεκτρονικών εφαρμογών για διαχείριση έργων 
όπως ΟΠΣ, ΠΣΚΕ, ECAS κ.λπ. 

15% 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 15% 

  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 10% 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες και κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης. Βαθμός 
συσχέτισης της θέσης με τις επαγγελματικές επιδιώξεις των υποψηφίων (βάσει 
συνέντευξης) 

20% 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. 
ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ κ.λπ.) (τουλάχιστον 2 ετών) 

Κριτήριο Αποκλεισμού 

 Γνώση λογισμικών γραφείου (π.χ. επεξεργαστής κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, 
βάσεις δεδομένων κ.λπ.)  

Κριτήριο Αποκλεισμού 

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Κριτήριο Αποκλεισμού 

 
 
 
  

ΑΔΑ: ΩΤ2Ε469ΗΕΠ-ΘΝΓ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.α Πίνακας αξιολόγησης αιτήσεων – ΦΑΣΗ 1 
 

Θέση Στελέχους Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων - κωδ. ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01 

  Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

Απαιτούμενα 
προσόντα 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΤΥΧΙΑ 

1 ΕΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 27/04/2022 1431 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.)  

2 ΕΛΕΝΗ ΧΑΒΑΛΕΔΑΚΗ 29/04/2022 1468 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ 

03/05/2022 1484 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

4 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΑΦΤΗ 03/05/2022 1486 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΗΣ 04/05/2022 1515 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δε διαθέτει την απαραίτητη 
εμπειρία, τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, 
ΕΛΙΔΕΚ κ.λπ.) 

6 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΕΛΑ 04/05/2022 1512 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

7 ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ 04/05/2022 1509 ΝΑΙ 
Ο υποψήφιος φαίνεται  να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση 

8 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ 03/05/2022 1479 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

9 ΜΑΓΔΑ 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

03/05/2022 1482 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

10 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ 04/05/2022 1511 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΤΕΛΛΟΥΔΗΣ 

05/05/2022 1516 ΝΑΙ 
Ο υποψήφιος φαίνεται  να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση. 

12 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ 05/05/2022 1527 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

ΑΔΑ: ΩΤ2Ε469ΗΕΠ-ΘΝΓ



 

 

 

  Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

Απαιτούμενα 
προσόντα 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΤΥΧΙΑ 

13 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ 05/05/2022 1526 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΣΑΛΗΣ 06/05/2022 1531 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

15 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 09/05/2022 1548 ΝΑΙ Η υποψήφια απέσυρε την υποψηφιότητά της, 

16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΥΖΙΩΤΗ 09/05/2022 1564 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

17 ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 09/05/2022 1547 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

18 ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ 09/05/2022 1546 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

19 ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ 09/05/2022 
1558 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 

τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

20 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ 
09/05/2022 

1545 ΝΑΙ Ο υποψήφιος φαίνεται  να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση. 

21 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΑΣ 
09/05/2022 

1557 ΝΑΙ Ο υποψήφιος φαίνεται  να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση. 

22 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΑ 
09/05/2022 

1563 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

23 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΡΟΝΤΖΟΥ 10/05/2022 
1600 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 

τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

24 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΠΑΠΑΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 
10/05/2022 

1607 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 
τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

25 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ 10/05/2022 
1616 ΟΧΙ  Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι ο υποψήφιος δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 

τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

26 ΑΝΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ 10/05/2022 
1617 ΟΧΙ Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η υποψήφια δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, 

τουλάχιστον 2 ετών, σε διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ 
κ.λπ.) 

ΑΔΑ: ΩΤ2Ε469ΗΕΠ-ΘΝΓ



 

 

 

  Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

Απαιτούμενα 
προσόντα 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΤΥΧΙΑ 

27 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
10/05/2022 

1626 ΝΑΙ Ο υποψήφιος φαίνεται  να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση. 

 

  

ΑΔΑ: ΩΤ2Ε469ΗΕΠ-ΘΝΓ



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.β Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων – ΦΑΣΗ 2 & 3 

ΙΙΙ.β.1. Ανάλυση βαθμολογίας ανά υποψήφιο 

Θέση Στελέχους Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων - κωδ. ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση 
έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. 
ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ κ.λπ.) 
(τουλάχιστον 2 ετών) 

Κριτήριο 
Αποκλεισμού 

ΝΑΙ   

Τόσο από το βιογραφικό του  όσο και από την 
προσωπική συνέντευξη προέκυψε ότι ο υποψήφιος 
διαθέτει εμπειρία στην διαχείριση έργων στο πλαίσιο 
έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, HORIZON 
2020, ΕΛΙΔΕΚ κ.λπ.)  

2 

Γνώση λογισμικών γραφείου (π.χ. 
επεξεργαστής κειμένου, υπολογιστικά 
φύλλα, βάσεις δεδομένων κ.λπ.)  

 

Κριτήριο 
Αποκλεισμού 

ΝΑΙ   √ 

3 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
Κριτήριο 

Αποκλεισμού 
ΝΑΙ   √ 

4 

(α) Αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
προετοιμασία και συγγραφή προτάσεων για 
την προσέλκυση έργων εξωτερικής 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο Εθνικών και 
Διεθνών προσκλήσεων (π.χ. Horizon2020, 
ΕΣΠΑ, κλπ) 
(βαθμολογείται η διάρκεια της εμπειρίας και 
η συνάφεια με τη θέση) 

 
 
 

20% 
20 4 

Ο υποψήφιος διαθέτει μικρή εμπειρία στην προετοιμασία 
και συγγραφή προτάσεων για την προσέλκυση έργων 
εξωτερικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο Εθνικών και 
Διεθνών προσκλήσεων (π.χ. Horizon2020, ΕΣΠΑ, κλπ). 
Επιπλέον η εμπειρία είναι αρκετά περιορισμένη σε διάρκεια 
και αφορά αποκλειστικά έργα "μη κρατικών ενισχύσεων" 
 

5 

(β) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
διαχειριστική παρακολούθηση έργων 
εξωτερικής χρηματοδότησης ειδικά σε 
Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των ΑΕΙ/ATEI 
ή/και τεκμηριωμένη γνώση του 
κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση 
έργων σε Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των 
ΑΕΙ/ATEI  

 
 
 

20% 
30 6 

Ο υποψήφιος  δεν έχει απασχοληθεί στη διαχειριστική 
παρακολούθηση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης ειδικά 
σε Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των ΑΕΙ/ATEI. Γνωρίζει σε 
ικανοποιητικό βαθμό το κανονιστικό πλαίσιο για τη 
διαχείριση έργων σε Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των 
ΑΕΙ/ATEI. 

6 
 (γ) Eμπειρία σε χρήση δικτυακών 
ηλεκτρονικών εφαρμογών για διαχείριση 
έργων όπως ΟΠΣ, ΠΣΚΕ, ECAS κ.λπ. 

 
15% 80 12 

Ο υποψήφιος διαθέτει  εμπειρία κυρίως στις πλατφόρμες 
ΟΠΣ και ΠΣΚΕ. 

ΑΔΑ: ΩΤ2Ε469ΗΕΠ-ΘΝΓ



 

 

 

7 
 (δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 
15% 100 15 

Ο υποψήφιος έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Κάτοχος Proficiency of Michigan. 

8 (ε) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 10% 100 10 
O υποψήφιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο με τίτλο 
«Εργασία και Πολιτικές Απασχόλησης». 

9 

(στ) Επικοινωνιακές δεξιότητες και 
κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης. 
Βαθμός συσχέτισης της θέσης με τις 
επαγγελματικές επιδιώξεις των υποψηφίων 
(βάσει συνέντευξης) 

20% 95 19 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο υποψήφιος 
επέδειξε εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες και 
επαρκείς γνώσεις για τα θέματα που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της θέσης. 

    ΣΥΝΟΛΟ 66  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση 
έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. 
ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ κ.λπ.) 
(τουλάχιστον 2 ετών) 

Κριτήριο 
Αποκλεισμού 

ΝΑΙ   

Τόσο από το βιογραφικό του  όσο και από την προσωπική 
συνέντευξη προέκυψε ότι ο υποψήφιος διαθέτει 
εμπειρία στην διαχείριση έργων στο πλαίσιο έργων 
εξωτερικής χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, 
ΕΛΙΔΕΚ κ.λπ.)  

2 

Γνώση λογισμικών γραφείου (π.χ. 
επεξεργαστής κειμένου, υπολογιστικά 
φύλλα, βάσεις δεδομένων κ.λπ.)  

Κριτήριο 
Αποκλεισμού 

ΝΑΙ   

√ 

3 
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Κριτήριο 

Αποκλεισμού 
ΝΑΙ   √ 

4 

(α) Αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
προετοιμασία και συγγραφή προτάσεων 
για την προσέλκυση έργων εξωτερικής 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο Εθνικών και 
Διεθνών προσκλήσεων (π.χ. Horizon2020, 
ΕΣΠΑ, κλπ) (βαθμολογείται η διάρκεια της 
εμπειρίας και η συνάφεια με τη θέση) 

 
 
 

20% 30 6 

Ο υποψήφιος διαθέτει μικρή εμπειρία στην 
προετοιμασία και συγγραφή προτάσεων για την 
προσέλκυση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο Εθνικών και Διεθνών προσκλήσεων (π.χ. 
Horizon2020, ΕΣΠΑ, κλπ). 

5 

(β) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
διαχειριστική παρακολούθηση έργων 
εξωτερικής χρηματοδότησης ειδικά σε 

 
                20% 90 18 

Ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί στη διαχειριστική 
παρακολούθηση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 
τόσο σε Ερευνητικά Κέντρα, όπως το Ινστιτούτο 
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Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των ΑΕΙ/ATEI 
ή/και τεκμηριωμένη γνώση του 
κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση 
έργων σε Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των 
ΑΕΙ/ATEI  

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων καθώς και στον 
εποπτεύων φορέα των ερευνητικών κέντρων ήτοι στη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας  καθώς και 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ). Επιπλέον, γνωρίζει σε πολύ 
ικανοποιητικό επίπεδο το κανονιστικό πλαίσιο για τη 
διαχείριση έργων σε Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των 
ΑΕΙ/ATEI. 

6 

(γ) Eμπειρία σε χρήση δικτυακών 
ηλεκτρονικών εφαρμογών για διαχείριση 
έργων όπως ΟΠΣ, ΠΣΚΕ, ECAS κ.λπ. 

 

 
15% 

90 13,5 
Ο υποψήφιος διαθέτει μεγάλη εμπειρία κυρίως στις 
πλατφόρμες ΟΠΣ και ΠΣΚΕ. 

7 

(δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 

15% 

100 15 
Ο υποψήφιος έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
καθώς έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές 
στη Μεγάλη Βρετανία. 

8 

 
 
 
(ε) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

 
 
 

10% 100 10 

O υποψήφιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης από το University of Dundee-United Kingdom 
με τίτλο «Master of Science of Renewable and 
environmental Modelling» και κάτοχος διδακτορικού 
τίτλου του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Πατρών. 

9 

(στ) Επικοινωνιακές δεξιότητες και 
κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης. 
Βαθμός συσχέτισης της θέσης με τις 
επαγγελματικές επιδιώξεις των υποψηφίων 
(βάσει συνέντευξης) 

20% 100 20 Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο υποψήφιος επέδειξε 
καλές επικοινωνιακές ικανότητες αλλά δεν είχε τις 
απαιτούμενες γνώσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο 
της θέσης. 

    ΣΥΝΟΛΟ 82,5  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΟΥΔΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση 
έργων εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. 
ΕΣΠΑ, HORIZON 2020, ΕΛΙΔΕΚ κ.λπ.) 
(τουλάχιστον 2 ετών) 

Κριτήριο 
Αποκλεισμού 

ΝΑΙ   
Τόσο από το βιογραφικό του όσο και από την προσωπική 
συνέντευξη προέκυψε ότι ο υποψήφιος διαθέτει εμπειρία 
στην διαχείριση έργων στο πλαίσιο έργων ΕΣΠΑ (Ι & ΙΙ). 
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2 
Γνώση λογισμικών γραφείου (π.χ. 
επεξεργαστής κειμένου, υπολογιστικά 
φύλλα, βάσεις δεδομένων κ.λπ.)  

Κριτήριο 
Αποκλεισμού 

ΝΑΙ     

3 
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Κριτήριο 

Αποκλεισμού 
ΝΑΙ     

4 

(α) Αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
προετοιμασία και συγγραφή προτάσεων 
για την προσέλκυση έργων εξωτερικής 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο Εθνικών και 
Διεθνών προσκλήσεων (π.χ. Horizon2020, 
ΕΣΠΑ, κλπ) (βαθμολογείται η διάρκεια της 
εμπειρίας και η συνάφεια με τη θέση) 

20% 0 0 

Ο υποψήφιος δε διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
προετοιμασία και συγγραφή προτάσεων για την 
προσέλκυση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο Εθνικών και Διεθνών προσκλήσεων (π.χ. 
Horizon2020, ΕΣΠΑ, κλπ) 

5 

(β) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
διαχειριστική παρακολούθηση έργων 
εξωτερικής χρηματοδότησης ειδικά σε 
Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των ΑΕΙ/ATEI 
ή/και τεκμηριωμένη γνώση του 
κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση 
έργων σε Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των 
ΑΕΙ/ATEI 

20% 0 0 

Ο υποψήφιος δε διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
διαχειριστική παρακολούθηση έργων εξωτερικής 
χρηματοδότησης ειδικά σε Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των 
ΑΕΙ/ATEI. Ο υποψήφιος διαθέτει εμπειρία σε διαχειριστική 
παρακολούθηση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης σε 
ιδιωτικές εταιρίες καθώς και στο Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών. Επιπλέον, δε διαθέτει τεκμηριωμένη γνώση 
του κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση έργων σε 
Ερευνητικά Κέντρα ή ΕΛΚΕ των ΑΕΙ/ATEI 

6 

(γ) Eμπειρία σε χρήση δικτυακών 
ηλεκτρονικών εφαρμογών για διαχείριση 
έργων όπως ΟΠΣ, ΠΣΚΕ, ECAS κ.λπ. 

 

15% 60 9 
Ο υποψήφιος διαθέτει μικρή εμπειρία κυρίως στην 
πλατφόρμα ΟΠΣ  

7 
(δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 
15% 100 15 

Ο υποψήφιος έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
καθώς έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Μεγάλη Βρετανία. 

8 (ε) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 10% 100 10 
O υποψήφιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
από το University of Leicester-United Kingdom στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (“Master of Business Administration”). 

9 

(στ) Επικοινωνιακές δεξιότητες και 
κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης. 
Βαθμός συσχέτισης της θέσης με τις 
επαγγελματικές επιδιώξεις των 
υποψηφίων (βάσει συνέντευξης) 

20% 80 16 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο υποψήφιος επέδειξε 
καλές επικοινωνιακές ικανότητες και επαρκείς γνώσεις για 
τα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της θέσης. 

    ΣΥΝΟΛΟ 50  
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ΙΙΙ.β.2. Συγκεντρωτική βαθμολογία ανά θέση ΦΑΣΗ 3 
 

Συγκεντρωτική βαθμολογία ανά υποψήφιο 
 

α/α 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Θέση Στελέχους Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων - κωδ. ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01 

1 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 4 6 12 15 10 
 

19 
 

66 
Ο  υποψήφιος ανταποκρίνεται επαρκώς στις 
ανάγκες της θέσης αλλά κατατάσσεται 
δεύτερος.  

2 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΑΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 6 18 13,5 15 10 

 
       20 

82,5 

Ο υποψήφιος ανταποκρίνεται άριστα σε 
όλα τα επιμέρους κριτήρια και κρίνεται ως 
καταλληλότερος  για τη θέση ΕΙΕ/YY-
2022/01. 

3 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΤΕΛΛΟΥΔΗΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 0 0 9 15 10 

 
 

16 
50 

Η συναφής εμπειρία που διαθέτει ο 
υποψήφιος είναι αρκετά περιορισμένη 
σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της 
πρόσκλησης.  
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