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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 
 
 
Αγ. Παρασκευή, 10.02.2023 

 Α.Π.: Λ/209/2154 
  
   
 

 
Αξιολόγηση των δικαιολογητικών της θέσης επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με κωδικό 001-07 «Επιστημονικό 
πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και 
μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων» (κωδ. θέσης 001-07 ΤΔΒ.1). 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ κατά την 285η συνεδρίασή του (29.11.2022), σχετικά με την 
προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την 
υποστήριξη του προγράμματος με κωδικό 001-07 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης 
και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων»,  συντάχθηκε 
η με Α.Π. Λ/209/16831/01.12.22 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση μίας (1) θέσης 
επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 
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. Ν. Καλλίθρακα-
Κόντο (Πρόεδρος), Β. Κονδύλη (μέλος) και Α. Φωτόπουλο (μέλος). Η προθεσμία για την αποστολή των 
δικαιολογητικών της παραπάνω προκήρυξης ήταν μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2023. Στο διάστημα αυτό, για 
την πλήρωση της θέσης, υποβλήθηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις. Στη συνέχεια παρατίθεται η αξιολόγηση των 
αιτήσεων, καθώς και η σχετική εισήγηση για την επιλογή του προσωπικού. 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
Το αντικείμενο της σύμβασης του επιστημονικού συνεργάτη, που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της εν λόγω 
πρόσκλησης, σχετίζεται με την υποστήριξη των εργασιών του Τμήματος Δοσιμετρίας και Βαθμονομήσεων 
της ΕΕΑΕ. 

 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για την παραπάνω θέση βασίστηκε στα ακόλουθα προσόντα και 
κριτήρια, όπως είχαν ανακοινωθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ ή AEI Σχολής Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Πληροφορικής. 
• Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στην διοικητική 

υποστήριξη οικονομικών μονάδων ή/και μονάδων προμηθειών. 
• Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στη: 

o διαχείριση βάσεων δεδομένων 
o ηλεκτρονική και ψηφιακή επεξεργασία εγγράφων και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 
o διαχείριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διακίνηση ψηφιακών εγγράφων. 

• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων και 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
• Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (αφορά τους πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης). 
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ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• Εμπειρία στη σύνταξη συμβάσεων και στη χρήση λογιστικών προγραμμάτων. 
• Δίπλωμα οδήγησης. 

 
     Κριτήρια αξιολόγησης 
 

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Συντελεστής 
βαρύτητας 

1. Εμπειρία στην διοικητική υποστήριξη οικονομικών μονάδων και 
μονάδων προμηθειών 

20% 

2. 

Εμπειρία μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στην: 
-διαχείριση βάσεων δεδομένων 
-ηλεκτρονική και ψηφιακή επεξεργασία εγγράφων και ηλεκτρονική 
αρχειοθέτηση 
-διαχείριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διακίνηση ψηφιακών 
εγγράφων 

25% 

3. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων επεξεργασίας 
κειμένου, λογιστικών φύλλων και διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

25% 

4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 10% 

5. Ποιοτικά χαρακτηριστικά (επιπλέον των απαιτούμενων / 
επιθυμητών προσόντων) 

20% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο κάθε υποψήφιος για τη 
θέση δεν αναφέρεται ονομαστικά, αλλά με κωδικό αριθμό όπως αποδόθηκε από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης και κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων και 
δικαιολογητικών προκύπτουν τα εξής: 
Υποψήφιος με κωδ. αρ. 001-07-01: Διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω υποψήφιος δεν καλύπτει το σύνολο των 
απαιτούμενων προσόντων και ως εκ τούτου δεν αξιολογήθηκε περαιτέρω. 
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι με κωδ. αρ. 001-07-02, κωδ. αρ. 001-07-03 και κωδ. αρ. 001-07-04, διαπιστώθηκε 
ότι  καλύπτουν το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων και ως εκ τούτου κλήθηκαν σε συνέντευξη. Κατά 
τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων, ο υποψήφιος με κωδ. αρ. 001-07-03 ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί 
να συμμετέχει στην συνέντευξη και οι συνεντεύξεις με τους άλλους δύο υποψηφίους με κωδ. αρ. 001-07-
04 και κωδ. αρ. 001-07-02 πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 25.01.2023 και την Παρασκευή 27.01.2023, 
αντίστοιχα. 
Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν, η επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τους κ.κ. Ε. Καραμπέτσο 
(Πρόεδρος), Ε. Καρίνου (μέλος), Δ. Μπούρα (μέλος, ο οποίος δεν κατέστη δυνατό να παραστεί στην 
συνέντευξη στις 25.01.2023 και αναπληρώθηκε από τον κ. Κ. Ποτηριάδη, αναπληρωματικό μέλος, και την 
κα Μ.Καραγκούνη προκειμένου να ενημερώσει τον υποψήφιο για οικονομικά θέματα και θέματα 
προσωπικού). 
Από την αξιολόγηση μετά το πέρας των συνεντεύξεων στις οποίες εξετάστηκαν εκτός από τα προσόντα 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων, προέκυψε η παρακάτω τελική συνολική βαθμολογία 
για τους δύο υποψηφίους: 
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α/α Κωδικός Υποψηφίου Αξιολόγηση 

1 001-07-02 80 
2 001-07-04 95 

 
Συνεπώς ο υποψήφιος με κωδικό 001-07-04 κατατάσσεται πρώτος, με δεύτερο τον υποψήφιο με κωδικό 
001-07-02.  
 

 
5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Με βάση τα προαναφερθέντα, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την πρόσληψη του υποψηφίου με  
κωδικό 001-07-04, καθώς διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων για την θέση και 
βαθμολογήθηκε, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, με την μεγαλύτερη βαθμολογία.    
 
 

Η Επιτροπή 

 

 

Ε. Καραμπέτσος, Πρόεδρος   Ε. Καρίνου, Μέλος     Δ. Μπούρας, Μέλος Κ. Ποτηριάδης, Αναπλ.Μέλος 
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