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Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LODGOV - Data Governance in the era of the Web of Data: generate, 
manage, preserve, share and protect resources in the Web of Data (Διακυβέρνηση δεδομένων στην εποχή του 
Ιστού Δεδομένων: δημιουργία, διαχείριση, διατηρησιμότητα, κοινοχρησία και προστασία πόρων στον Ιστό 
Δεδομένων)» με κωδικό 315 της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι», συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα και της από 27-10-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για συνεργασία με έναν (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 07-10-2014 απόφαση της 138ης 
Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε την εξής αίτηση/υποψηφιότητα για: 
 
Μεταπτυχιακό Φοιτητή στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής, με αντικείμενο την ανάπτυξη 
αλγορίθμων επεξεργασίας διασυνδεδεμένων δεδομένων, διαχείριση συστημάτων, συγγραφή τεχνικών 
αναφορών: 
Τσιτσίγκος Δημήτριος (αρ. πρωτ. 1391/03.11.2014) 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας του κου Τσιτσίγκου Δημήτριου 
και προχώρησε στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 
 

Ονοματεπώνυμο Συνολικός Βαθμός 

Δημήτριος Τσιτσίγκος  8,6 

 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 26/11/2014 140

η
 Συνεδρία του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά». 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα : 

 εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να 
υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,  

 πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - 
βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το 
Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό 
τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και 
θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας. 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα 
υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση. 
 

Αθήνα 26/11/2014 
Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ 
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