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Θέμα: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 
μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΣΟΧΔΕ3)

Σε συνέχεια της με Α.Π. 29678/4.11.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 
μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ: 65ΥΔ46Μ77Γ-27Φ) 
και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης διά της με Α.Π. 40312/21.10.2021 Απόφασης του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με την οποία εγκρίθηκε η με Α.Π. 39649/01.10.2021 
Απόφαση της Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Καθηγήτριας Ξένης Χρυσοχόου περί επικύρωσης του από 30.06.2021 πρακτικού της 
τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης για την αξιολόγηση των αιτήσεων ακολουθούν οι παρακάτω 
πίνακες 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

Πίνακας Α: Τελικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατά φθίνουσα Βαθμολογία

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α/Α Α.Π. Αίτησης
Τεχνική 

Βαθμολογία
Γραπτή 
εξέταση

Προφορική 
Συνέντευξη

Συνολική
Βαθμολογία

0000062653
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1.
30839/1.12.2020 22,5 46 18 86,5

2.
30843/1.12.2020 27 40 16 83

3.
30722/26.11.2020 22,5 37,5 19 79

4.
30075/11.11.2020 22,5 42,5 12 77

5.
30760/27.11.2020 20,1 40 14 74,1

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

Α/Α Α.Π. Αίτησης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. 29830/6.11.2020
Δεν έχει υποβάλει βιογραφικό, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και 
ΥΔ περί προϋπηρεσίας.

2. 30028/9.11.2020
Δεν έχει υποβάλει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ΥΔ περί 
προϋπηρεσίας.

3. 30030/9.11.2020
Δεν έχει υποβάλει ΥΔ περί προϋπηρεσίας και πιστοποιητικό γνώσης 
χειρισμού Η/Υ.

4.
30031/9.11.2020

Δεν έχει υποβάλει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (μόνο βεβαίωση 
εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα), βιογραφικό σημείωμα, 
οποιαδήποτε εκ των δύο ΥΔ.

5. 30032/9.11.2020 Δεν έχει υποβάλει ΥΔ περί προϋπηρεσίας.

6. 30079/11.11.2020
Δεν έχει υποβάλει βιογραφικό σημείωμα, μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, οποιαδήποτε εκ των 
δύο ΥΔ.

7.
30158/13.11.2020 

Δεν έχει υποβάλει πράξη αναγνώρισης αλλοδαπού μεταπτυχιακού 
τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, 
οποιαδήποτε εκ των δύο ΥΔ.

8. 30615/25.11.2020 Δεν έχει υποβάλει ΥΔ περί προϋπηρεσίας.

9.
30643/25.11.2020 

Δεν έχει υποβάλει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, 
πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, ΥΔ περί προϋπηρεσίας και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

10. 30644/25.11.2020 Δεν έχει υποβάλει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.



3

11.
30646/25.11.2020 

Δεν έχει υποβάλει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και σε κάθε 
περίπτωση δεν τεκμηριώνει την απαιτούμενη 2ετή προϋπηρεσία 
(τεκμηριώνονται 1 έτος και 11 μήνες).

12. 30649/25.11.2020 Δεν έχει υποβάλει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

13. 30650/25.11.2020
Δεν έχει υποβάλει τίτλο σπουδών, πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού 
Η/Υ και ΥΔ περί προϋπηρεσίας.

14. 30652/25.11.2020
Δεν έχει υποβάλει πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και δεν 
τεκμηριώνει την απαιτούμενη διετή προϋπηρεσία.

15.
30690/26.11.2020 

Δεν έχει υποβάλει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και πιστοποιητικό 
γνώσης χειρισμού Η/Υ και δεν τεκμηριώνει την απαιτούμενη διετή 
προϋπηρεσία.

16.
30823/1.12.2020 

Δεν έχει υποβάλει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και 
πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και δεν τεκμηριώνει την 
απαιτούμενη διετή προϋπηρεσία.

17. 30826/1.12.2020
Δεν έχει υποβάλει πράξη αναγνώρισης αλλοδαπού μεταπτυχιακού 
τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και οποιαδήποτε εκ των δύο ΥΔ.

18.
30827/1.12.2020 

Δεν έχει υποβάλει πράξη αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου (το 
μεταπτυχιακό δίπλωμα έχει αναγνωριστεί ως πτυχίο μαζί με το 
πτυχίο) και όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι ανυπόγραφες.

19. 30828/1.12.2020
Δεν έχει υποβάλει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και ΥΔ περί 
προϋπηρεσίας.

20. 30831/1.12.2020

Δεν έχει υποβάλει υπογεγραμμένη αίτηση, ΥΔ περί προϋπηρεσίας, 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και πιστοποιητικό γνώσης 
χειρισμού Η/Υ.

21. 30832/1.12.2020
Δεν έχει υποβάλει ΥΔ περί προϋπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση 
δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη διετής προϋπηρεσία.

22. 30834/1.12.2020

Δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν τεκμηριώνει την απαιτούμενη 
διετή προϋπηρεσία.

23. 30835/1.12.2020
Δεν έχει υποβάλει ΥΔ περί προϋπηρεσίας και δεν τεκμηριώνει σε 
κάθε περίπτωση την απαιτούμενη 2ετή προϋπηρεσία.

24. 30836/1.12.2020
Δεν έχει υποβάλει ΥΔ περί προϋπηρεσίας και βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα.

25. 30837/1.12.2020
Δεν έχει υποβάλει ΥΔ περί προϋπηρεσίας και βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα.
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26. 30838/1.12.2020
Δεν έχει υποβάλει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και ΥΔ περί 
προϋπηρεσίας.

27. 30840/1.12.2020
Δεν έχει υποβάλει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών και 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

28. 31494/14.12.2020
Δεν έχει υποβάλει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, ΥΔ περί 
προϋπηρεσίας και βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ.

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

Α/Α Α.Π. Αίτησης Παρατηρήσεις

1. 30007/9.11.2020
Δεν πληροί την προϋπόθεση της τουλάχιστον διετούς προϋπηρεσίας 
σε παρακολούθηση/υλοποίηση έργων

2. 30029/9.11.2020
Δεν τεκμηριώνει διετή ασφαλισμένη προϋπηρεσία σε 
παρακολούθηση/υλοποίηση έργων.

3. 30645/25.11.2020
Δεν τεκμηριώνει την απαιτούμενη διετή προϋπηρεσία (υπολείπονται 
5 εργάσιμες ημέρες).

4.

30825/1.12.2020 

Δεν τεκμηριώνει την απαιτούμενη ασφαλισμένη διετή προϋπηρεσία 
(υπολείπεται ένας μήνας, ενώ η λοιπή προϋπηρεσία που επικαλείται 
είναι με υποτροφία ή αφορά επικουρικό διδακτικό έργο).

5.

30829/1.12.2020 

Δεν τεκμηριώνει την απαιτούμενη διετή προϋπηρεσία με αντίστοιχη 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η προσκομισθείσα καρτέλα ενσήμων 
αφορά συνολικό χρονικό διάστημα 10 μηνών, ενώ η βεβαίωση του 
ΕΦΚΑ δεν αφορά προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, 
αλλά άλλου αντικειμένου θέσεις (διδακτικό προσωπικό ΕΑΠ, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.).

6.

30833/1.12.2020 

Δεν τεκμηριώνει την απαιτούμενη διετή προϋπηρεσία (η 
ασφαλισμένη προϋπηρεσία σε εταιρείες στην Ελλάδα δεν αφορά 
θέση συναφή με τη θέση της Πρόσκλησης και δεν έχει προσκομισθεί 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την προϋπηρεσία στη Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης, αντί της οποίας προσκομίζεται ένα έγγραφο στην 
τουρκική γλώσσα που δεν συνοδεύεται από ελληνική μετάφραση).

7.

30841/1.12.2020 

Δεν τεκμηριώνει την απαιτούμενη διετή ασφαλισμένη προϋπηρεσία 
(η προϋπηρεσία που επικαλείται στην ΥΔ δεν τεκμηριώνεται κατά το 
χρόνο από τις προσκομισθείσες βεβαιώσεις του εργοδότη, στις 
οποίες δεν αναφέρεται η διάρκεια κάθε έργου και της συμμετοχής 
της αιτούσας σε αυτά, συνολικά δε τεκμηριώνεται προϋπηρεσία 14 
μηνών).
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8.

30842/1.12.2020 

Δεν τεκμηριώνει την απαιτούμενη διετή ασφαλισμένη προϋπηρεσία 
(στην ΥΔ επικαλείται προϋπηρεσία συνολικά 15 μηνών, εκ των 
οποίων οι 12 μόνο αφορούν το αντικείμενο που απαιτείται κατά την 
Πρόσκληση).

Πίνακας Δ. Υποψήφιοι οι οποίοι αποσύρθηκαν από τη διαδικασία

Α/Α Α.Π. Αίτησης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. 30844/1.12.2020    Σύμφωνα με το με Α.Π. 37744/29.6.2021 μήν. ηλεκτρ. ταχυδρομείου.
2.   30082/11.11.2020    Σύμφωνα με το με Α.Π. 37695/28.6.2021 μήν. ηλεκτρ. ταχυδρομείου.
3.   30651/25.11.2020    Σύμφωνα με το με Α.Π. 37647/24.6.2021 μήν. ηλεκτρ. ταχυδρομείου.
4.   30742/26.11.2020    Σύμφωνα με το με Α.Π. 37648/24.6.2021 μήν. ηλεκτρ. ταχυδρομείου.
5.    30824/1.12.2020    Σύμφωνα με το με Α.Π. 37697/28.6.2021 μήν. ηλεκτρ. ταχυδρομείου.
6. 30033/9.11.2020    Αποχώρησε σύμφωνα με το από 29.6.2021 μήν. ηλεκτρ. Ταχυδρομείου.

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα 

Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 

 
    Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 04/11/2021
Α. Π.: 40797
		2021-11-04T13:17:05+0000
	Not specified




