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Μεταξά & Βασ. Παύλου, Πεντέλη, 15236 Αθήνα 
 

Πεντέλη, 10/12/2019 

Αρ. Πρωτ: ΙΑΑΔΕΤ:  1224, 10/12/2019 
 
 

Μετά την προκήρυξη μιας (1) θέσης εργασίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος 
NEXTGEOSS (ΑΔΑ: ΨΒΝΟΟΡΕΙ-2H9), ανακοινώνουμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 
επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον τεχνικό 
συντονισμό του έργου και τη διαχείριση των δορυφορικών και γεωχωρικών δεδομενων με την 
ταυτόχρονη υποστήριξη δημιουργίας των διεπαφών και της επικοινωνίας με τις εν λειτουργία ή 
υπό σχεδιασμό πλατφόρμες δεδομένων στα πλαίσια του ερευνητικού έργου NEXTGEOSS 
(κωδικός θέσης: ΠΕPM1) . 
 
Η θέση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ καθώς και σε σχετικούς ιστότοπους με 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους την 10η/12/2019 και 
10.00 π.μ. 
 
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων ισχύει η ίδια Επιτροπή Αξιολόγησης όπως διαμορφώθηκε 
με απόφαση του ΔΣ 1147 της 29ης Οκτωβρίου 2018 και αποτελείται από τα εξής μέλη: 
 
Α. Επιτροπή αξιολόγησης: Ι. Κεραμιτσόγλου, Χ. Κοντοές, Β. Αμοιρίδης 
Επιτροπής αξιολόγησης (Αναπληρωματικά μέλη): Ο. Συκιώτη, Α. Ροντογιάννης, Γ. Μπαλάσης 
Β. Επιτροπή ενστάσεων: Α. Αναστασιάδης, Μ. Ξυλούρης, Σπ. Βασιλάκος 
Επιτροπής ενστάσεων (Αναπληρωματικά μέλη): Ο.Γιαννακής, Κ.Κουτρούμπας, Ε. 
Γερασόπουλος 
 
 
Για τη θέση κατατέθηκε εμπρόθεσμα (1) μία υποψηφιότητα. 
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της νομιμότητας και της πληρότητας του φακέλου και στη 
συνέχεια στη σύνταξη των κάτωθι πινάκων κατάταξης του υποψήφιου βάσει των απαραίτητων 
δικαιολογητικών και των κριτηρίων αξιολόγησης που είχαν αναλυτικά αναφερθεί στη σχετική 
πρόσκληση. 
 
Πίνακας απαραίτητων δικαιολογητικών: 
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 
Κριτήριο 

αξιολόγησης 

Τρυπιτσίδης 
Αναστάσιος 
Αρ. πρωτ. 

ΙΑΑΔΕΤ: 1082/6-
11-2019 

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση με κωδικό και τίτλο 
θέσης 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης 
Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο 

αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 
ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικός τίτλος 
με κατεύθυνση στην τηλεπισκόπηση και στη 

γεωπληροφορική ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος αναγνωρισμένος της αλλοδαπής. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

Αντίγραφα βασικών τίτλων σπουδών, λοιπών 
τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και 

βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε 
ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

Θέμα : Πρακτικό αξιολόγησης νέου εξωτερικού συνεργάτη στα πλαίσια του έργου NEXTGEOSS. 

ΑΔΑ: 6ΓΜΩΟΡΕΙ-7Ρ5



άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα 
απαιτούμενα προσόντα και τα στοιχεία που θα 
αναφέρονται στο βιογραφικό του υποψηφίου. 

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

 
 
 
 
Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης: 
 

Α.Π / Όνομα 
Κριτήριο 

αξιολόγησης 
Τρυπιτσίδης 
Αναστάσιος 

Εμπειρία στην διαχείριση 
ευρωπαϊκών έργων στον τομέα του 
διαστήματος, συγχρηματοδοτούμενα 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

40% 35 

Εμπειρία στον προγραμματισμό 
εργασιών, και στην παρακολούθηση 
και έλεγχο της προόδου 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 
ανεξαρτήτως αντικειμένου 

35% 30 

Άριστη γνώση στην προετοιμασία, 
συγγραφή και παρουσίαση 
αναφορών σύμφωνα με τις ανάγκες 
των έργων 

25% 20 

Συνολική Βαθμολογία 100% 85 

Κατάταξη  1 

 
 
 
Η Επιτροπή κατέληξε πως ο κ. Τρυπιτσίδης Αναστάσιος πληροί στο σύνολό τους με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα που προσδιορίστηκαν από την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου, προτείνεται ομόφωνα για τη θέση αυτή. Η συνολική βαθμολογία 
του υποψήφιου είναι 85 (με άριστα το 100). 
 
                           
      
 

 
Δρ. Χαράλαμπος Κοντοές 

ΕΥ έργου & Δ/ντης Ερευνών 
ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ  

 

Δρ. Βασίλης Αμοιρίδης 
Διευθυντής Ερευνών  

ΙΑΑΔΕΤ/ ΕΑΑ 

Δρ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου, 
Διευθύντρια Ερευνών 

 ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 

 

ΑΔΑ: 6ΓΜΩΟΡΕΙ-7Ρ5


		2019-12-13T13:58:42+0200
	Athens




