
  

             

 

 

 

 

                                                                                                                    Αθήνα, 6 Mαρτίου 2020 
         Αριθμ. Πρωτ: 114 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Δρος Γεωφυσικός - 
Σεισμολόγος) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Συστήμα Έγκαιρης Προειδοποίησης & 
Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου με εφαρμογή σε Βιομηχανικές Υποδομές» 

 

Σήμερα την 6η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο γραφείο του Διευθυντή του 

Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, στο Θησείο, συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας Προσλήψεων για την πλήρωση 

της θέσης ‘Δρ. Γεωφυσικός – Σεισμολόγος’, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΗΣ - Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου με εφαρμογή σε Βιομηχανικές Υποδομές», με 

Κωδικό Έργου Τ1ΕΔΚ-01020 και κωδικό MIS 5030314. Η Επιτροπή αποτελείται από (Τακτικά Μέλη) τους Δρ. 

Καραστάθη Βασίλη (Διευθυντής Ερευνών ΓΕΙΝ), Δρ. Γιώργος Δρακάτος (Διευθυντής Ερευνών ΓΕΙΝ) και το 

αναπληρωματικό Μέλος Δρ. Αικ. Ορφανογιαννάκη (Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας στο ΓΕΙΝ) και 

συγκροτήθηκε με απόφαση που ελήφθη στην 1152η Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΕΑΑ (31-1-2019). 

Η σχετική Πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών  

http://www.noa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=548&lang=el 

Για την θέση κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) υποψηφιότητες: 

1) Σμπόρας Σωτήριος 

2) Αλεβίζος Γεώργιος 

Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας των αιτήσεων, διαπίστωσε ότι ο κ. Αλεβίζος 

Γεώργιος δεν κατέθεσε τίτλο Διδακτορικού Διπλώματος και συνεπώς δεν προχώρησε στην αξιολόγηση του 

Β.Σ. του. Μετά ταύτα, η Επιτροπή συνέταξε τον κατωτέρω πίνακα βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που 

είχαν αναλυτικά αναφερθεί στη σχετική Πρόσκληση. 

        ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

      
Τηλ.: 210-34.90.179 / Fax: 210-34.90.195 

http://www.noa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=548&lang=el
ΑΔΑ: 6ΑΚΠΟΡΕΙ-ΒΥΨ



 

 
Αρ. Πρωτ. 
Αίτησης 

ΟΝΟΜΑ 

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική εμπειρία 

(συμμετοχή σε 
ερευνητικά 

προγράμματα και 
μελέτες) σχετική με 

το αντικείμενο 
περισσότερο από 

πέντε (5) Ερευνητικά 
Έργα. 

 
(35) 

Επιστημονικό έργο 
και ακαδημαϊκή 

εμπειρία με 
δημοσιεύσεις σε 

διεθνής 
επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές 
και ανακοινώσεις 

που να σχετίζονται 
με το αντικείμενο 

του έργου, 
περισσότερα από 

δέκα 
 

(35) 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στη 

χρήση 
προγραμμάτων 

ΓΣΠ/GIS 
περισσότερα 
από δύο (2) 

έτη. 
 

(30) 

ΣΥΝΟΛΟ 

93/ 
20.02.2020 

Σωτήριος 
Σμπόρας 

34 32 29 95 

105/ 
28.02.2020 

Γεώργιος 
Αλεβίζος 

- - - - 

 

Η Επιτροπή κατέληξε στο ότι ο Δρ. Σωτήριος Σμπόρας πληροί στο σύνολο του με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τα προσόντα που προσδιορίστηκαν από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου, 

προτείνεται ομόφωνα η επιλογή του για την θέση αυτή. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου είναι 95 

(με άριστα το 100). 

 

 

 

Τα μέλη της Επιτροπής 

 

 

Δρ. Καραστάθης Βασίλης             Δρ. Δρακάτος Γεώργιος         Δρ. Αικατερίνη Ορφανογιαννάκη 

 

ΑΔΑ: 6ΑΚΠΟΡΕΙ-ΒΥΨ
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