
 

 

 

 
 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Συνεδρίαση  1162 της 16ης Ioυλίου 2019 

 

1 Εμμανουήλ Πλειώνης Διευθυντής ΕΑΑ Πρόεδρος 

2 Νικόλαος Μιχαλόπουλος Διευθυντής  ΙΕΠΒΑ Αντιπρόεδρος 

3 Σπυρίδωνας Βασιλάκος Διευθυντής Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ. Μέλος 

4 Γεώργιος   Δρακάτος Εκπρόσωπος των Ερευνητών ΕΑΑ Μέλος 

5 Μαρία  Μανιάτη Εκπρόσωπος  Διοικητικού & Τεχνικού Προσωπικού ΕΑΑ Μέλος 

 Ουρανία Κουμεντάκου Τακτική υπάλληλος Διεύθυνσης Διοικητικού ΕΑΑ Γραμματέας 

 

IV. ΔΙΑΦΟΡΑ 

6. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης της υπ’ αριθμόν 1828/23.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με αντικείμενο την καθαριότητα των 

εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο Θησείο. Επελέγησαν οι κ.κ. Μ. 

Κορκοσούρα και Ο. Ζωγράφου. (Έγγραφο υπ. αριθ. 2428_10-7-2019). 

 
Ανακοινώνεται το έγγραφο 2428_10-7-2019, με το οποίο ζητείται η έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης 

της υπ’ αριθμόν 1828/23.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων 

έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με 

αντικείμενο την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο Θησείο. 

Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό 

Σήμερα, την  10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ., στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών, στο Θησείο, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης της υπ’ αριθμόν 1828/23.05.2019 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου,  διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με αντικείμενο την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του 

ΕΑΑ στο Θησείο, σε συνέχεια της σχετικής οδηγίας, η οποία εστάλη από το Υπουργείο Διοικ. Ανασυγκρότησης, 

σύμφωνα με την οποία αναστέλλονται οι διαδικασίες που αφορούν τις προσλήψεις προσωπικού, λόγω των 

βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου. 

Η παροχή υπηρεσίας καθαριότητας αφορά σε μια (1) τετράωρη βάρδια ημερησίως για κάθε θέση εργασίας από 

Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Η σχετική Πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΑΑ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(ΑΔΑ:ΩΘ7ΨΟΡΕΙ-Ξ7Ζ) 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση που ελήφθη κατά την 1157η 23-04-2019 Συνεδρίαση 

του ΔΣ του ΕΑΑ,  αποτελείται από τους:   

1.Βαϊδάκη Μαρία, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΕΑΑ 

2 Βλαχάκη Γεωργία , Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΕΑΑ 

3.Κουμεντάκου Ουρανία, Υπάλληλος Τμήματος Γραμματείας -Πρωτοκόλλου 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΑΑ 1828/23.05.2019  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, κατόπιν 

εξέτασης του συνόλου των εμπροθέσμως υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης, κατέληξε 

στα εξής συμπεράσματα: 

Για τη θέση κατέθεσαν εμπρόθεσμα αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι παρακάτω υποψήφιες: 

1) Κορκοσούρα Μαρία 

2) Ζωγράφου Όλγα 

Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας των αιτήσεων, προχώρησε στην σύνταξη του κατωτέρω 

πίνακα κατάταξης βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που είχαν αναλυτικά αναφερθεί στη σχετική Πρόσκληση: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΔΑ: 9ΥΟΒΟΡΕΙ-ΣΘΩ



Πίνακας 1 

Ονοματεπώνυμο Κ1 65% ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 35% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Κορκοσούρα Μαρία 

 

65 28 93 2 

Ζωγράφου Όλγα 

 

65 30 95 1 

Απαιτούμενα  Προσόντα 

 Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία δύο (2) ετών σε παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  

Επιθυμητά Προσόντα 

 Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός  

 Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ικανότητα οργάνωσης, εποπτείας, και επίλυσης προβλημάτων  

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα Κατάταξης/Βαθμολόγησης (Πίνακας 1), οι αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες 

υποβλήθηκαν από  τις κ. Κορκοσούρα Μαρία και κ. Ζωγράφου Όλγα πληρούν στο σύνολό τους και με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τα προσόντα που προσδιορίστηκαν από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου 

προτείνεται ομόφωνα από την Επιτροπή Αξιολόγησης η επιλογή τους. 

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να προσφύγει στον ΕΛΚΕ/ΕΑΑ 

εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής 

αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ (www.noa.gr).  

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, 

ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω  

ΤΟ ΔΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης της υπ’ αριθμόν 1828/23.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με αντικείμενο την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο Θησείο και δίνει εντολή για την ολοκλήρωση της νόμιμης διαδικασίας έως και 
την κατάρτιση της σύμβασης. Επισυνάπτεται στα ανωτέρω το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  
 

  
 
 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
& Διευθυντής του Ε.Α.Α 

 
 
 
 

Καθηγητής Εμμανουήλ  Πλειώνης 
 

http://www.noa.gr/
ΑΔΑ: 9ΥΟΒΟΡΕΙ-ΣΘΩ
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