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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΡΓOY  

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 του έργου «DARIAH – ΑΤΤΙΚΗ - Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής 
υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες – ΔΥΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα 
Προτεραιότητας 03-Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης του Ε.Π. 
«Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 431025, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και την Ελλάδα, και την από 28-11-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με 
τρεις (3) συνεργάτες, σύμφωνα με την από 26-11-2014 απόφαση της 140ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. 
«Αθηνά», η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε τις αιτήσεις/υποψηφιότητες των παρακάτω για: 
 
δύο (2) Πληροφορικούς/ Μηχανικούς Λογισμικού, με αντικείμενο την υλοποίηση, τεκμηρίωση και 
δημοσιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών 
 
1. Ζωίδης Μάριος (αρ. πρωτ. 1431/17-12-2014) 
2. Ρούσης Παναγιώτης (αρ. πρωτ. 1429/16-12-2014)  

 
Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας των κ.κ. Ζωίδη Μάριου και 
Ρούση Παναγιώτη και προχώρησε στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων υποψηφιοτήτων. 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 
 

 

Ονοματεπώνυμο Συνολικός Βαθμός 

Μάριος Ζωίδης  4,80 

 
Ο υποψήφιος κ. Ρούσης Παναγιώτης δεν προσκόμισε πτυχίο ΑΕΙ, ως εκ τούτου η αίτησή του δεν εξετάστηκε 
περαιτέρω. 
 
Συνεπώς για τις συμβάσεις με δύο (2) Πληροφορικούς/ Μηχανικούς Λογισμικού, με αντικείμενο την 
υλοποίηση, τεκμηρίωση και δημοσιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών, ουδείς των υποψηφίων είναι 
κατάλληλος. 
 
έναν (1) Αρχειονόμο – Βιβλιοθηκονόμο, με αντικείμενο την ανάλυση μεταδεδομένων και διαδικασιών 
πληροφόρησης, σύνταξη καλών πρακτικών και οδηγιών, υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών των 
συστημάτων μητρώων πόρων και μεταδεδομένων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου 
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1. Πάζα Ευθυμία (αρ. πρωτ. 1423/15-12-2014) 
2. Αξωνίδη Σοφία (αρ. πρωτ. 1445/31-12-2014) 
3.  Γάσια Αναστασία (αρ. πρωτ. 1446/31-12-2014)  
 
Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας των κ.κ. Πάζα Ευθυμίας, 
Αξωνίδη Σοφίας και Γάσια Αναστασίας και προχώρησε στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων υποψηφιοτήτων. 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 

 

Ονοματεπώνυμο Συνολικός Βαθμός 

Ευθυμία Πάζα 7,00 

Σοφία Αξωνίδη 4,00 

 
Η υποψήφια κα Γάσια Μαρία δεν κατέχει πτυχίο Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, ως εκ τούτου η αίτησή της 
δεν εξετάστηκε περαιτέρω. 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 23/01/2015 144

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 27/01/2015 
Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ 

Ιωάννης Ιωαννίδης 
 

 


