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Θέμα: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση
τεσσάρων (4) θέσεων υπαλλήλων για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (κωδ. θέσης ΣΟΧΤΔ) στο
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Έχοντας υπόψιν:
1. την με Α.Π. 9483/18.02.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4)
θέσεων υπαλλήλων για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΑΔΑ: 61ΗΗ46Μ77Γ-Λ12),
2. την με Α.Π. 11310/29.03.2019 Απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με την οποία
εγκρίθηκε η με Α.Π. 11053/18.03.2019 Απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί επικύρωσης του από
07.03.2019 «Πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου
υπεύθυνου για το Ταμείο για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΣΟΧΤΔ)» της επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων για την με Α.Π.
9483/18.02.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων
υπαλλήλων για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΑΔΑ: 61ΗΗ46Μ77Γ-Λ12) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών
με δυνατότητα ανανέωσης, ανακοινώνεται:
Α. Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου υπεύθυνου για
το Ταμείο για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (κωδ. θέσης ΣΟΧΤΔ).
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

ΤΒ Χ 0,30

ΓΕ Χ 0,50

ΠΣ Χ 0,20

Συνολική
Βαθμολογία
(ΣΒ)

1.
10481/28.02.2019

24

45

16

85

Β. Απορρίφθηκε διότι δεν προσήλθε στην γραπτή και προφορική εξέταση ο υποψήφιος με Α.Π.
10541/01.3.2019
Γ. Αποσύρθηκε από τη διαδικασία η ακόλουθη αίτηση:
Α/Α
1.

Α.Π.
10524/01.03.2019

Παρατηρήσεις
Σύμφωνα με το από 10740/07.03.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα

Δ. Απορρίφθηκαν και δεν αξιολογήθηκαν διότι δεν έχουν υποβάλει με πληρότητα όλα τα απαιτούμενα
κατά την Πρόσκληση δικαιολογητικά, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα, και επομένως δεν
μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την συνδρομή των απαιτούμενων από την Πρόσκληση τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων.
Α/Α

Α.Π.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

10555/04.03.2019

Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.

2.

10559/04.03.2019

3.

10601/04.03.2019

Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.
Δεν έχει υποβάλει υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης, αντίγραφα τίτλων
σπουδών, αντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό
πληροφορικής, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που τεκμηριώνουν
την εργασιακή εμπειρία και τις υπό 6 και 7 υπεύθυνες δηλώσεις.

Ε. Απορρίφθηκαν διότι δεν πληρούσαν όλα τα κατά την Πρόσκληση απαιτούμενα προσόντα,
οι αιτήσεις με Α.Π:
Α/Α

Α.Π.

10558/04.03.2019
1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν προκύπτει τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την κτήση του πτυχίου σε λογιστική και φορολογική
παρακολούθηση επιχειρήσεων, οι οποίες τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας ή σε
λογιστήριο/ταμείο (ή συναφή υπηρεσία) φορέα του Δημοσίου Τομέα (άρθρο 14 ν.
4270/2014).

ΣΤ. Διαπιστώνεται ότι οι ακόλουθοι τρεις (3) υποψήφιοι δεν πέτυχαν το οριζόμενο στην Πρόσκληση κατώτατο
βαθμολογικό όριο των πενήντα (50) μονάδων στο αποτέλεσμα της γραπτής εξέτασης με αποτέλεσμα η
υποψηφιότητά τους να απορρίπτεται για το λόγο αυτό:

Α/Α

1.
2.
3.

Ονοματεπώνυμο
10459/28.02.2019
10501/01.03.2019
10498/01.03.2019

Γραπτή Εξέταση
(ΓΕ)
1
Βαθμολογία
(έως μέγιστο 100 μονάδες με
κατώτατο βαθμολογικό όριο
50 μονάδες)

2
Τελική Βαθμολογία
(Βαθμολογία Χ 0,50)

34

17

20

10

20

10

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Δρ. Νεκτάριος Νασίκας

