
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 
 

Αγ. Παρασκευή, 13.12.2019 

 Α.Π.: Α.α/499/18412/2019 

   

   

 
 

 
Αξιολόγηση των δικαιολογητικών των επτά (7) θέσεων επιστημονικών συνεργατών με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με κωδικό 

001-06 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών». 

 
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/207/16527- 15.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση επτά (7) 

θέσεων επιστημονικών συνεργατών, για την υποστήριξη του έργου «Επιστημονικό πρόγραμμα 

ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών 

εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών» με κωδικό 001-06. 

Στην ίδια συνεδρίαση, αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για τις παραπάνω 

θέσεις, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Κώστα Χουρδάκη (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 30 

Νοεμβρίου 2019, δηλαδή 15 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής της (15 

Νοεμβρίου 2019). Στο διάστημα αυτό, για την πλήρωση των θέσεων, υποβλήθηκαν συνολικά είκοσι 

τρεις (23) αιτήσεις και συγκεκριμένα: για τη θέση 001-06 ΤΑΕ.1 υποβλήθηκαν έξι (6) αιτήσεις, για 

την 001-06 ΤΑΕ.2 πέντε (5) αιτήσεις, για την 001-06 ΤΑΕ.3 πέντε (5) αιτήσεις, για την 001-06 ΤΑΕ.4 

πέντε (5) αιτήσεις,  για την 001-06 ΤΑΕ.5 μία (1) αίτηση και για την θέση 001-06 ΤΑΕ.6 μία (1) 

αίτησηΣτη συνέχεια παρατίθεται η αξιολόγηση των αιτήσεων, καθώς και η σχετική εισήγηση για 

την επιλογή του προσωπικού.  

 

Περιγραφή θέσεων 
 
Το αντικείμενο των συμβάσεων των επιστημονικών συνεργατών, που θα απασχοληθούν στο 
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σχετίζεται με τις ρυθμιστικές επιθεωρήσεις και την αξιολόγηση 
των μελετών ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, στο πλαίσιο του κανονιστικού ελέγχου των 
ακτινοβολιών. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, για τις παραπάνω θέσεις, βασίστηκε στα ακόλουθα κριτήρια, 

όπως είχαν ανακοινωθεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος: 
 



 
 

  Συντελεστές βαρύτητας  

α/α Κριτήριο αξιολόγησης 001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2, 
001-06 ΤΑΕ.3, 001-06 ΤΑΕ.4 

001-06 ΤΑΕ.5, 
001-06 ΤΑΕ.6 

1.  
Εμπειρία στις ρυθμιστικές επιθεωρήσεις 
στα αντικείμενα που περιγράφονται στα 
προσόντα της θέσης 

20% 30% 

2.  
Εμπειρία στην αξιολόγηση μελετών στα 
αντικείμενα που περιγράφονται στα 
προσόντα της θέσης 

20% 30% 

3.  
Διδακτικό έργο σε θέματα 
ακτινοπροστασίας  

10% - 

4.  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών   10% - 

5.  
Ερευνητική ή εργασιακή εμπειρία 
συναφής με το αντικείμενο της θέσης 

5% 5% 

6.  Λοιπά Επιθυμητά / Πρόσθετα προσόντα 15% 15% 

7. Επιπρόσθετη προϋπηρεσία  20% 20% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 

 

Αξιολόγηση υποψηφίων 
 
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. Συγκεκριμένα, οι κωδικοί που δόθηκαν είναι 

Υxx/001-06 ΤΑΕ, όπου xx οι αριθμοί 1 έως και 11. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης και κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων 

και δικαιολογητικών προκύπτουν τα εξής: 

Υ01/001-06 ΤΑΕ: πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, για την οποία έχει υποβάλει αίτηση 

(001-06 ΤΑΕ.3), και ως εκ τούτου προκρίνεται για την περαιτέρω αξιολόγησή του. 

Υ02/001-06 ΤΑΕ: πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, για την οποία έχει υποβάλει αίτηση  

(001-06 ΤΑΕ.1), και ως εκ τούτου προκρίνεται για την περαιτέρω αξιολόγησή του.  

Υ03/001-06 ΤΑΕ:  δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων για τις οποίες έχει υποβάλει  

αίτηση (001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2, 001-06 ΤΑΕ.3 και 001-06 ΤΑΕ.4)και ως εκ τούτου δεν 

αξιολογείται περαιτέρω σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης. Ειδικότερα, από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά, δεν αποδεικνύεται τι έχει: 

 την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις πρακτικών ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών (θέσεις 001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2. ΤΑΕ.3 και 001-06 ΤΑΕ.4)  

 εμπειρία στην αξιολόγηση μελετών ακτινοπροστασίας και ασφάλειας εκτιθέμενων 

εργαζομένων και πληθυσμού από πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μη ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών (θέσεις 001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2. 001-06 ΤΑΕ.3 και 001-06 ΤΑΕ.4) 

 γνώση και εμπειρία σε μετρήσεις και στην αξιολόγηση δοσιμετρίας ασθενών στην 

ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπεία (dosimetry audits) (θέση 001-06 ΤΑΕ.3) 

 την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις πρακτικών μη ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών και ειδικότερα μαγνητικής τομογραφίας (θέση 001-06 

ΤΑΕ.2) 

 την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις πρακτικών ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών σε βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών (θέση 

001-06 ΤΑΕ.4). 



 
 

 

Υ04/001-06 ΤΑΕ: πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, για την οποία έχει υποβάλει αίτηση 

(001-06 ΤΑΕ.5), και ως εκ τούτου προκρίνεται για την περαιτέρω αξιολόγησή του. 

Υ05/001-06 ΤΑΕ: πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, για την οποία έχει υποβάλει αίτηση 

(001-06 ΤΑΕ.4), και ως εκ τούτου προκρίνεται για την περαιτέρω αξιολόγησή του. 

Υ06/001-06 ΤΑΕ: πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, για την οποία έχει υποβάλει αίτηση 

(001-06 ΤΑΕ.2), και ως εκ τούτου προκρίνεται για την περαιτέρω αξιολόγησή του. 

Υ07/001-06 ΤΑΕ: πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, για την οποία έχει υποβάλει αίτηση 

(001-06 ΤΑΕ.6), και ως εκ τούτου προκρίνεται για την περαιτέρω αξιολόγησή του. 

Υ08/001-06 ΤΑΕ: δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων για τις οποίες έχει υποβάλει 

αίτηση (001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2, 001-06 ΤΑΕ.3 και 001-06 ΤΑΕ.4) και ως εκ τούτου δεν 

αξιολογείται περαιτέρω σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης. Ειδικότερα, από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά, δεν αποδεικνύεται ότι έχει:  

 την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις πρακτικών ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών (θέσεις 001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2, 001-06 ΤΑΕ.3 και 001-06 ΤΑΕ.4)  

 εμπειρία στην αξιολόγηση μελετών ακτινοπροστασίας και ασφάλειας εκτιθέμενων 

εργαζομένων και πληθυσμού από πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μη ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών (θέσεις 001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2, 001-06 ΤΑΕ.3 και 001-06 ΤΑΕ.4) 

 γνώση και εμπειρία σε μετρήσεις και στην αξιολόγηση δοσιμετρίας ασθενών στην 

ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπεία (dosimetry audits) (θέση 001-06 ΤΑΕ.3) 

 την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις πρακτικών μη ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών και ειδικότερα μαγνητικής τομογραφίας (θέση 001-06 

ΤΑΕ.2) 

 την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις πρακτικών ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών σε βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών (θέση 

001-06 ΤΑΕ.4). 

Υ09/001-06 ΤΑΕ: δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων για τις οποίες έχει υποβάλει 

αίτηση (001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2, 001-06 ΤΑΕ.3 και 001-06 ΤΑΕ.4) και ως εκ τούτου δεν 

αξιολογείται περαιτέρω σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης. Ειδικότερα, από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά, δεν αποδεικνύεται ότι έχει: 

 την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις πρακτικών ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών (θέσεις 001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2, 001-06 ΤΑΕ.3 και 001-06 ΤΑΕ.4)  

 εμπειρία στην αξιολόγηση μελετών ακτινοπροστασίας και ασφάλειας εκτιθέμενων 

εργαζομένων και πληθυσμού από πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μη ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών (θέσεις 001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2, 001-06 ΤΑΕ.3 και 001-06 ΤΑΕ.4) 

 γνώση και εμπειρία σε μετρήσεις και στην αξιολόγηση δοσιμετρίας ασθενών στην 

ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπεία (dosimetry audits) (θέση 001-06 ΤΑΕ.3) 

 την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις πρακτικών μη ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών και ειδικότερα μαγνητικής τομογραφίας (θέση 001-06 

ΤΑΕ.2) 

 την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις πρακτικών ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών σε βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών (θέση 

001-06 ΤΑΕ.4). 

Υ10/001-06 ΤΑΕ:  δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων για τις οποίες έχει υποβάλει 

αίτηση (001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2, 001-06 ΤΑΕ.3 και 001-06 ΤΑΕ.4) και ως εκ τούτου δεν 

αξιολογείται περαιτέρω σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης. Ειδικότερα, από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά, δεν αποδεικνύεται ότι έχει: 



 
 

 την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις πρακτικών ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών (θέσεις 001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2, 001-06 ΤΑΕ.3 και 001-06 ΤΑΕ.4) 

 εμπειρία στην αξιολόγηση μελετών ακτινοπροστασίας και ασφάλειας εκτιθέμενων 

εργαζομένων και πληθυσμού από πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μη ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών (θέσεις 001-06 ΤΑΕ.1, 001-06 ΤΑΕ.2, 001-06 ΤΑΕ.3 και 001-06 ΤΑΕ.4)  

 γνώση και εμπειρία σε μετρήσεις και στην αξιολόγηση δοσιμετρίας ασθενών στην 

ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπεία (dosimetry audits) (θέση 001-06 ΤΑΕ.3) 

 την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις πρακτικών μη ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών και ειδικότερα μαγνητικής τομογραφίας (θέση 001-06 

ΤΑΕ.2) 

 την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις πρακτικών ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών σε βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών (θέση 

001-06 ΤΑΕ.4). 

Υ11/001-06 ΤΑΕ: πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, για την οποία έχει υποβάλει αίτηση 

(001-06 ΤΑΕ.1), και ως εκ τούτου προκρίνεται για την περαιτέρω αξιολόγησή του.  

Ως εκ τούτου, η κατάταξη, που προκύπτει ανά θέση, είναι η εξής: 

001-06 ΤΑΕ.1 

α/α Κωδικός Υποψηφίου Αξιολόγηση 

1 Υ11/001-06 ΤΑΕ 100 

2 Υ02/001-06 ΤΑΕ 100 

 

001-06 ΤΑΕ.2 

α/α Κωδικός Υποψηφίου Αξιολόγηση 

1 Υ06/001-06 ΤΑΕ 100 

 

001-06 ΤΑΕ.3 

α/α Κωδικός Υποψηφίου Αξιολόγηση 

1 Υ01/001-06 ΤΑΕ 100 

 

001-06 ΤΑΕ.4 

α/α Κωδικός Υποψηφίου Αξιολόγηση 

1 Υ05/001-06 ΤΑΕ 100 

 

001-06 ΤΑΕ.5 

α/α Κωδικός Υποψηφίου Αξιολόγηση 

1 Υ04/001-06 ΤΑΕ 100 



 
 

 

001-06 ΤΑΕ.6  

α/α Κωδικός Υποψηφίου Αξιολόγηση 

1 Υ07/001-06 ΤΑΕ 100 

 
 
Εισήγηση- Συμπέρασμα 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την πρόσληψη των υποψηφίων με  

κωδικούς Υ02/001-06 ΤΑΕ και Υ11/001-06 ΤΑΕ για τη θέση 001-06 ΤΑΕ.1, Υ06/001-06 ΤΑΕ για 

τη θέση 001-06 ΤΑΕ.2, Υ01/001-06 ΤΑΕ για τη θέση 001-06 ΤΑΕ.3, Υ05/001-06 ΤΑΕ για τη θέση 

001-06 ΤΑΕ.4, Υ04/001-06 ΤΑΕ για τη θέση 001-06 ΤΑΕ.5, Υ07/001-06 ΤΑΕ για τη θέση 001-06 

ΤΑΕ.6, καθώς διαθέτουν το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων για την θέση και 

βαθμολογήθηκαν, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, με τη μέγιστη βαθμολογία.   

 
     

    Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

 

Κ. Χουρδάκης, Πρόεδρος               Ε. Καρίνου, Μέλος            Δ. Μπούρας, Μέλος 

 


