ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αγ. Παρασκευή, 10.12.2019
Α.Π.: Λ.001/209/ 18113

Αξιολόγηση των δικαιολογητικών των θέσεων των επιστημονικών συνεργατών για το
έργο «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων
και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών» με κωδικό 001-02.

Εισαγωγή
Κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ κατά την 264η συνεδρίασή του, σχετικά με την
προκήρυξη θέσεων επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για τις ανάγκες της εκτέλεσης έργων του ΕΛΚΕ (θέμα 10),
συντάχθηκε η με Α.Π. Π/207/16198- 11.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την
πλήρωση οκτώ (8) θέσεων επιστημονικών συνεργατών, για την υποστήριξη του έργου
«Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων και
εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών» με κωδικό 001-02.
Στην ίδια συνεδρίαση, αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την
παραπάνω θέση, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Ευθύμιο Καραμπέτσο (Πρόεδρος),
Ελευθερία Καρίνου (μέλος) και Δημήτρη Μπούρα (μέλος) και της Επιτροπής Ενστάσεων,
αποτελούμενη από τους κ.κ. Παναγιώτη Ασκούνη (Πρόεδρος), Κυριακή Ηρωδιάδου (μέλος) και
Ελένη Παπαδομαρκάκη (μέλος).
Η προθεσμία για την αποστολή των δικαιολογητικών της παραπάνω προκήρυξης ήταν μέχρι τις
26 Νοεμβρίου 2019, δηλαδή 15 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής της (11
Νοεμβρίου 2019). Στο διάστημα αυτό, για την πλήρωση των θέσεων, υποβλήθηκαν συνολικά
δεκαπέντε (15) αιτήσεις και συγκεκριμένα: για τη θέση 001-02 ΤΜΙΑ.1 έξι (6) αιτήσεις, για τη
θέση 001-02 ΤΜΙΑ.2 τέσσερις (4) αιτήσεις και τέλος για τη θέση 001-02 ΤΜΙΑ.3 πέντε (5)
αιτήσεις. Στη συνέχεια παρατίθεται η αξιολόγηση των αιτήσεων, καθώς και οι σχετικές
εισηγήσεις για την επιλογή του προσωπικού.

Περιγραφή θέσης

Το αντικείμενο των συμβάσεων των επιστημονικών συνεργατών, που θα απασχοληθούν στο
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σχετίζεται με τους ελέγχους μελετών και τις μετρήσεις
διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τις παραπάνω θέσεις βασίστηκε στα ακόλουθα
κριτήρια, όπως είχαν ανακοινωθεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος:

α/α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κριτήριο αξιολόγησης
Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε εξέταση και
αξιολόγηση των μελετών εκτίμησης των επιπέδων των
υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον
σταθμών κεραιών που παρέχουν πάσης φύσεως
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη διεξαγωγή
μετρήσεων
των
επιπέδων
των
υψίσυχνων
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών
κεραιών
που
παρέχουν
πάσης
φύσεως
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη διεξαγωγή
μετρήσεων των επιπέδων των χαμηλόσυχνων
ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον
εγκαταστάσεων που δημιουργούν τέτοια πεδία
Ερευνητική ή εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση ή/και
ανάπτυξη δικτύου σταθμών μετρητών για τη συνεχή
μέτρηση και καταγραφή των επιπέδων των υψίσυχνων
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που οφείλονται στο σύνολο
των σταθμών κεραιών που παρέχουν πάσης φύσεως
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ή/και δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά ή/και στα πρακτικά συνεδρίων
σχετικά με το αντικείμενο της θέσης
Προϋπηρεσία μεγαλύτερη της αναφερόμενης στα
απαιτούμενα προσόντα της θέσης
Λοιπά επιθυμητά προσόντα
ΣΥΝΟΛΟ

Αξιολόγηση υποψηφίων

001-02
ΤMIA.1

001-02
ΤMIA.2

001-02
ΤMIA.3

20%

20%

55%

30%

20%

15%

30%

20%

-

-

30%

10%

10%

-

-

10%

100%

10%

10%

10%

100%

100%

Σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των
υποψηφίων, προκύπτει η ακόλουθη κατάταξη ανά θέση:
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, οι υποψήφιοι για κάθε θέση δεν αναφέρονται παρακάτω με το ονοματεπώνυμό
τους, αλλά με κωδικό αριθμό που τους αποδόθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
001-02 ΤΜΙΑ.1 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 4)
α/α

Κωδικός Υποψηφίου

Αξιολόγηση

1

001-02 ΤMIA.1-04

100

3

001-02 ΤMIA.1-03

88

2
4
5
6

001-02 ΤMIA.1-02

001-02 ΤMIA.1-05
001-02 ΤMIA.1-01
001-02 ΤMIA.1-06

98
86
-*

-**

* Από τα στοιχεία που προσκόμισε ο/η υποψήφιος/α με κωδικό 001-02 ΤMIA.1-01, δεν προκύπτει
ότι κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α με κωδικό 00102 ΤMIA.1-01, δεν αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμά του/της, ούτε τεκμηρίωσε με την υποβολή
των αντιστοίχων δικαιολογητικών, την ελάχιστη απαιτούμενη αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία
στα αντικείμενα που αναγράφονται στην περιγραφή της θέσης (τα οποία εξάλλου αποτελούν και
τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων). Ως εκ τούτου, ο/η υποψήφιος/α με
κωδικό 001-02 ΤMIA.1-01, δεν αξιολογήθηκε και προς τούτο δεν εμφανίζεται μοριοδότησή του/της
στην τελική κατάταξη των υποψηφίων.
** Στην αίτηση υποψηφιότητας, που προσκόμισε ο/η υποψήφιος/α με κωδικό 001-02 ΤMIA.1-06,
δεν δηλώνεται κανένα από τα απαιτούμενα στοιχεία όπως αναγράφονται στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται στα Απαραίτητα Δικαιολογητικά
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε
ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχεται αίτηση η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης
του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα πρέπει να δηλώνονται
με σαφήνεια τα κάτωθι: α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και βεβαιώνει την
ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων, β) ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα, γ) συμφωνεί για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων, στο αρχείο της
ΕΕΑΕ και δ) συμφωνεί για πρόσβαση στο αρχείο προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες του
προγράμματος, από τα αρμόδια όργανα και τους αρμόδιους ελεγκτικούς οργανισμούς. Δεδομένης
της μη δήλωσης όλων των ανωτέρω στην αίτηση υποψηφιότητας του/της υποψηφίου/ας με κωδικό
001-02 ΤMIA.1-06, ο/η υποψήφιος/α δεν αξιολογήθηκε και προς τούτο δεν εμφανίζεται
μοριοδότησή του/της στην τελική κατάταξη των υποψηφίων.

001-02 ΤΜΙΑ.2 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 2)
α/α

Κωδικός Υποψηφίου

Αξιολόγηση

1

001-02 ΤMIA.2-01

100

3

001-02 ΤMIA.2-02

-*

2
4

001-02 ΤMIA.2-03
001-02 ΤMIA.2-04

95

-**

* Από τα στοιχεία που προσκόμισε ο/η υποψήφιος/α με κωδικό 001-02 ΤMIA.2-02, δεν προκύπτει
ότι κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α με κωδικό 00102 ΤMIA.2-02, δεν αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμά του/της, ούτε τεκμηρίωσε με την υποβολή
των αντιστοίχων δικαιολογητικών, την ελάχιστη απαιτούμενη αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία
στα αντικείμενα που αναγράφονται στην περιγραφή της θέσης (τα οποία εξάλλου αποτελούν και
τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων). Ως εκ τούτου, ο/η υποψήφιος/α με
κωδικό 001-02 ΤMIA.2-02, δεν αξιολογήθηκε και προς τούτο δεν εμφανίζεται μοριοδότησή του/της
στην τελική κατάταξη των υποψηφίων.
** Στην αίτηση υποψηφιότητας, που προσκόμισε ο/η υποψήφιος/α με κωδικό 001-02 ΤMIA.2-04,
δεν δηλώνεται κανένα από τα απαιτούμενα στοιχεία όπως αναγράφονται στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται στα Απαραίτητα Δικαιολογητικά
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε
ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχεται αίτηση η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης
του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα πρέπει να δηλώνονται
με σαφήνεια τα κάτωθι: α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και βεβαιώνει την
ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων, β) ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα, γ) συμφωνεί για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων, στο αρχείο της

ΕΕΑΕ και δ) συμφωνεί για πρόσβαση στο αρχείο προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες του
προγράμματος, από τα αρμόδια όργανα και τους αρμόδιους ελεγκτικούς οργανισμούς. Δεδομένης
της μη δήλωσης όλων των ανωτέρω στην αίτηση υποψηφιότητας του/της υποψηφίου/ας με κωδικό
001-02 ΤMIA.2-04, ο/η υποψήφιος/α δεν αξιολογήθηκε και προς τούτο δεν εμφανίζεται
μοριοδότησή του/της στην τελική κατάταξη των υποψηφίων.
001-02 ΤΜΙΑ.3 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 2)
α/α

Κωδικός Υποψηφίου

Αξιολόγηση

1

001-02 ΤMIA.3-04

93

3

001-02 ΤMIA.3-02

-**

2
4
5

001-02 ΤMIA.3-01
001-02 ΤMIA.3-03
001-02 ΤMIA.3-05

-*

-***

-****

* Από τα στοιχεία που προσκόμισε ο/η υποψήφιος/α με κωδικό 001-02 ΤMIA.3-01, δεν προκύπτει
ότι κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α με κωδικό 00102 ΤMIA.3-01, δεν αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμά του/της, ούτε τεκμηρίωσε με την υποβολή
των αντιστοίχων δικαιολογητικών, την ελάχιστη απαιτούμενη αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία
στα αντικείμενα που αναγράφονται στην περιγραφή της θέσης (τα οποία εξάλλου αποτελούν και
τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων). Ως εκ τούτου, ο/η υποψήφιος/α με
κωδικό 001-02 ΤMIA.3-01, δεν αξιολογήθηκε και προς τούτο δεν εμφανίζεται μοριοδότησή του/της
στην τελική κατάταξη των υποψηφίων.
**Από τα στοιχεία που προσκόμισε ο/η υποψήφιος/α με κωδικό 001-02 ΤMIA.3-02, δεν προκύπτει
ότι κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α με κωδικό 00102 ΤMIA.3-02, δεν αναφέρει ότι κατέχει ούτε προσκόμισε τεκμήρια για την ύπαρξη μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφή με το αντικείμενο της θέσης. Ως εκ τούτου, ο/η
υποψήφιος/α με κωδικό 001-02 ΤMIA.3-02, δεν αξιολογήθηκε και προς τούτο δεν εμφανίζεται
μοριοδότησή του/της στην τελική κατάταξη των υποψηφίων.
*** Ο/η υποψήφιος/α με κωδικό 001-02 ΤMIA.3-03, δεν προσκόμισε πιστοποιητικό αναγνώρισης
από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή τουλάχιστον
κατατεθειμένη αίτηση αναγνώρισης για τους τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής
αντίγραφα των οποίων κατέθεσε, παρότι αυτό αναγράφεται ρητά ως υποχρέωση των υποψηφίων
στα Απαραίτητα Δικαιολογητικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, ο/η
υποψήφιος/α με κωδικό 001-02 ΤMIA.3-03, δεν αξιολογήθηκε και προς τούτο δεν εμφανίζεται
μοριοδότησή του/της στην τελική κατάταξη των υποψηφίων.
**** Στην αίτηση υποψηφιότητας, που προσκόμισε ο/η υποψήφιος/α με κωδικό 001-02 ΤMIA.3-05,
δεν δηλώνεται κανένα από τα απαιτούμενα στοιχεία όπως αναγράφονται στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται στα Απαραίτητα Δικαιολογητικά
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε
ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχεται αίτηση η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης
του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα πρέπει να δηλώνονται
με σαφήνεια τα κάτωθι: α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και βεβαιώνει την
ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων, β) ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα, γ) συμφωνεί για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων, στο αρχείο της
ΕΕΑΕ και δ) συμφωνεί για πρόσβαση στο αρχείο προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες του
προγράμματος, από τα αρμόδια όργανα και τους αρμόδιους ελεγκτικούς οργανισμούς. Δεδομένης

της μη δήλωσης όλων των ανωτέρω στην αίτηση υποψηφιότητας του/της υποψηφίου/ας με κωδικό
001-02 ΤMIA.3-05, ο/η υποψήφιος/α δεν αξιολογήθηκε και προς τούτο δεν εμφανίζεται
μοριοδότησή του/της στην τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Εισήγηση- Συμπέρασμα
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται :

1. την πρόσληψη των υποψηφίων με κωδικούς: 001-02 ΤMIA.1-04, 001-02 ΤMIA.1-02, 001-02 ΤMIA.103 και 001-02 ΤMIA.1-05 για τη θέση 001-02 ΤMIA.1, καθώς διαθέτουν το σύνολο των απαιτούμενων
προσόντων για την θέση και βαθμολογήθηκαν, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, με τη μέγιστη
βαθμολογία.
2. την πρόσληψη των υποψηφίων με κωδικούς: 001-02 ΤMIA.2-01 και 001-02 ΤMIA.2-03 για τη θέση
001-02 ΤMIA.2, καθώς διαθέτουν το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων για την θέση και
βαθμολογήθηκαν, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, με τη μέγιστη βαθμολογία.
3. την πρόσληψη του υποψηφίου με κωδικό: 001-02 ΤMIA.3-04 για τη θέση 001-02 ΤMIA.3, καθώς
διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων για την θέση και βαθμολογήθηκε, με βάση τα
κριτήρια αξιολόγησης, με τη μέγιστη βαθμολογία.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Ε. Καραμπέτσος, Πρόεδρος

Ε. Καρίνου, Μέλος

Δ. Μπούρας, Μέλος

