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Θέμα: Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 
μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΣΟΧΓΥ)

Σε συνέχεια της με Α.Π. 34221/03.03.2021 Ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της με Α.Π. 
25868/25.06.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου 
για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. Θέσης 
ΣΟΧΓΥ, ΑΔΑ: 6ΤΟΘ46Μ77Γ-Ρ8Ω) και κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων δια 
της με Α.Π. 35564/05.04.2021 Απόφασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (με την οποία 
εγκρίθηκε η με Α.Π. 35358/01.04.2021 Απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί επικύρωσης του από 
31.03.2021 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων), παρατίθενται κατωτέρω οι 
ακόλουθοι πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων:

Α.  Τελικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατά φθίνουσα βαθμολογία
Β. Πίνακας υποψηφίων οι οποίοι απορρίφθηκαν λόγω μη υποβολής των κατά την Πρόσκληση 
απαραίτητων δικαιολογητικών
Γ. Πίνακας υποψηφίων οι οποίοι απορρίφθηκαν διότι δεν πληρούσαν όλα τα κατά την Πρόσκληση 
απαιτούμενα προσόντα
Δ. Πίνακας υποψηφίων οι οποίοι αποσύρθηκαν από τη διαδικασία
Ε. Πίνακας υποψηφίων οι οποίοι δεν πέτυχαν το κατά την Πρόσκληση ελάχιστο βαθμολογικό όριο 
στην γραπτή εξέταση

Πίνακας Α: Τελικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατά φθίνουσα Βαθμολογία

Α/Α Α.Π. Αίτησης Τεχνική Βαθμολογία Γραπτή Εξέταση
Προφορική 
Συνέντευξη

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 26881/17.07.2021 30 27.5 16 73,5

2 26910/20.07.20 15 27,5 18 60,5

3 26804/17.07.20 9 32,5 14 55,5

0000056696



2

Πίνακας Β: Υποψηφίοι οι οποίοι απορρίφθηκαν λόγω μη υποβολής των κατά την Πρόσκληση απαραίτητων 
δικαιολογητικών

Α/Α Α.Π. Αίτησης Περιγραφή

1. 25933/26.6.20
Δεν έχει υποβάλει, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης εργασιακής 
εμπειρίας και τις υπό 6 και 7 υπεύθυνες δηλώσεις.

2. 25934/26.6.20

Δεν έχει υποβάλει αντίγραφα τίτλων σπουδών, αντίγραφα διπλωμάτων 
ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό πληροφορικής, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά απόδειξης εργασιακής εμπειρίας και τις υπό 6 και 7 
υπεύθυνες δηλώσεις.

3. 25966/29.6.20 Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.

4. 25967/29.06.20

Δεν έχει υποβάλει αντίγραφα τίτλων σπουδών, αντίγραφα διπλωμάτων 
ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό πληροφορικής, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά απόδειξης εργασιακής εμπειρίας και τις υπό 6 και 7 
υπεύθυνες δηλώσεις.

5. 25972/29.06.20 Δεν έχει υποβάλει τις υπό 6 και 7 υπεύθυνες δηλώσεις

6. 26008/29.06.20

Δεν έχει υποβάλει αντίγραφα τίτλων σπουδών, αντίγραφα διπλωμάτων 
ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό πληροφορικής για τα τρία γνωστικά 
αντικείμενα (επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών 
διαδικτύου), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης εργασιακής 
εμπειρίας και τις υπό 6 και 7 υπεύθυνες δηλώσεις.

7. 26018/30.06.20

Δεν έχει υποβάλει, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης 
εργασιακής εμπειρίας, δηλαδή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και την 
υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.

8. 26019/30.06.20

Δεν έχει υποβάλει αντίγραφα τίτλων σπουδών, αντίγραφα διπλωμάτων 
ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό πληροφορικής, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά απόδειξης εργασιακής εμπειρίας και τις υπό 6 και 7 
υπεύθυνες δηλώσεις.

9. 26094/01.07.20

Δεν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης 
εργασιακής εμπειρίας, δηλαδή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και την 
υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.

10. 26121/02.07.20 Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.

11. 26162/03.07.20
Δεν φέρουν φυσική ή ψηφιακή υπογραφή η αίτηση και οι υπό 6 & 7 
υπεύθυνες δηλώσεις.

12. 26201/06.07.20
Δεν έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης εργασιακής 
εμπειρίας και την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.
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13. 26202/06.07.20 Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.

14. 26204/06.07.20 Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.

15. 26218/06.07.20 Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.

16. 26227/06.07.20 Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.

17. 26244/07.07.20
Δεν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης 
εργασιακής εμπειρίας, δηλαδή τη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

18. 26582/14.07.20 Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.

19. 26622/14.07.20

Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση και σε κάθε περίπτωση 
δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση πενταετής 
ασφαλισμένη προϋπηρεσία σε θέση με αρμοδιότητες 
διοικητικής/γραμματειακής υποστήριξης.

20. 26628/14.07.20

Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση και οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο που να τεκμηριώνει την απαιτουμένη από την Πρόσκληση 
πενταετή ασφαλισμένη προϋπηρεσία.

21 26630/14.07.20 Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.

22 26643/15.07.20 Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.

23 26709/15.07.20
Δεν έχει υποβάλει βιογραφικό σημείωμα και τις δύο, υπό 6 και 7, 
υπεύθυνες δηλώσεις.

24. 26741/15.07.20 Δεν έχει υποβάλει τις δύο, υπό 6 και 7, υπεύθυνες δηλώσεις.

25. 26761/15.07.20 Δεν έχει υποβάλει πλήρη την υπό 7 υπεύθυνη δήλωση.

26. 26767/16.07.20

Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση και σε κάθε περίπτωση 
δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση πενταετής 
ασφαλισμένη προϋπηρεσία.

27. 26771/16.07.20

Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση και σε κάθε περίπτωση 
δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση πενταετής 
ασφαλισμένη προϋπηρεσία.

28. 26882/17.07.20 Δεν έχει υποβάλει την υπό 6 υπεύθυνη δήλωση.
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29. 26912/20.07.20
Δεν έχει υποβάλει αίτηση, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, τις δύο, υπό 6 
και 7, υπεύθυνες δηλώσεις και δίπλωμα γνώσης αγγλικών.

30. 26914/20.07.20
Δεν έχει υποβάλει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και τις δύο, υπό 6 και 
7, υπεύθυνες δηλώσεις.

Πίνακας Γ.  Υποψήφιοι οι οποίοι απορρίφθηκαν διότι δεν πληρούσαν όλα τα κατά την Πρόσκληση 
απαιτούμενα προσόντα

Α/Α Α.Π. Αίτησης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 26076/01.07.20

Δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη πενταετής τεκμηριωμένη ασφαλισμένη 
επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση με αρμοδιότητες της 
προκηρυσσόμενης θέσης.

2. 26205/06.07.20

Δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη πενταετής τεκμηριωμένη ασφαλισμένη 
επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση με αρμοδιότητες της 
προκηρυσσόμενης θέσης.

3 26677/15.07.20

Δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη πενταετής ασφαλισμένη 
επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση με αρμοδιότητες της 
προκηρυσσόμενης θέσης.

4. 26911/20.07.20

Δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη πενταετής ασφαλισμένη 
επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση με αρμοδιότητες της 
προκηρυσσόμενης θέσης (τεκμηριώνεται συνολικός χρόνος 4 ετών , 11 
μηνών και 19 ημερών).

5. 26913/20.07.20

Δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη πενταετής ασφαλισμένη 
επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση με αρμοδιότητες της 
προκηρυσσόμενης θέσης (τεκμηριώνεται συνολικός χρόνος 40 μηνών).

Πίνακας Δ. Υποψήφιοι οι οποίοι αποσύρθηκαν από τη διαδικασία

Α/Α Α.Π. Αίτησης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. 26764/15.07.20
  Σύμφωνα με το με Α.Π. 33510/16.02.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου

2. 26852/17.07.20
  Σύμφωνα με το με Α.Π. 33519/16.02.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου

3. 26200/06.07.20
  Aποχώρησε από τη διαδικασία κατά τη γραπτή εξέταση και δεν προσήλθε
  στην προφορική συνέντευξη

4. 26440/10.07.20   Δεν προσήλθε στη γραπτή αξιολόγηση και την προφορική συνέντευξη

Πίνακας Ε. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν πέτυχαν το οριζόμενο στην Πρόσκληση κατώτατο βαθμολογικό όριο 
των πενήντα (50) μονάδων στην γραπτή εξέταση με αποτέλεσμα η υποψηφιότητά να απορρίπτεται:

Α/Α Α.Π. Βαθμολογία Γραπτής Εξέτασης Τελική Βαθμολογία
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(Βαθμολογία Χ 0,50)

1.  26883/17.07.20 25/100 -
μη επίτευξη του κατώτατου ορίου

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα 

Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 

 

 

    Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου
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