
 

 

 

 
 

  
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Συνεδρίαση  1163 της 1ης Αυγούστου 2019 

 

1 Εμμανουήλ Πλειώνης Διευθυντής ΕΑΑ Πρόεδρος 

2 Νικόλαος Μιχαλόπουλος Διευθυντής  ΙΕΠΒΑ Αντιπρόεδρος 

3 Σπυρίδωνας Βασιλάκος Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ Μέλος 

4 Γεράσιμος Τσελέντης Διευθυντής Γ.Ι. Μέλος 

5 Γεώργιος Δρακάτος Εκπρόσωπος των Ερευνητών & Ε.Λ.Ε.  Μέλος 

6 Μαρία Μανιάτη Εκπρόσωπος Τεχνικού & Δ/κού Προσωπικού Μέλος 

7 Μαρία Χριστούλα Εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ε.Τ. (χωρίς ψήφο) Μέλος 

 Μαρία Ζιαζιά Υπάλληλος ΙΔΑΧ Διεύθυνσης Διοικητικού  Αναπλ. Γραμματέας 

 

VI. ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 

16.  Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών (ΕΑΑ)  με αντικείμενο “Ενίσχυση της Γραμματείας του Γραφείου Προέδρου και υποστήριξη των 

διοικητικών υπηρεσιών του ΕΑΑ“, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Επελέγη η κ. Μαριάνθη Αστερίου. 

(Έγγραφο υπ. αριθ. 2671_25-7-2019). 

 
Ανακοινώνεται το έγγραφο 2671_25-7-2019, με το οποίο ζητείται η έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης 

της υπ’ αριθμόν 1984/04.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)  

με αντικείμενο “Ενίσχυση της Γραμματείας του Γραφείου Προέδρου και υποστήριξη των διοικητικών υπηρεσιών του 

ΕΑΑ“, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. 

 

Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό 

Σήμερα την 25/07/2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  10:00 μ.μ., στο γραφείου του Διευθυντή ΕΑΑ, συνεδρίασε η 

Επιτροπή Αξιολόγησης για την επιλογή μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου με αντικείμενο “Ενίσχυση της Γραμματείας του Γραφείου Προέδρου και υποστήριξη των 

διοικητικών υπηρεσιών του ΕΑΑ», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Η επιτροπή αποτελείται από τους: Καθηγητή 

Εμμανουήλ Πλειώνη, Αγγελική-Θέκλα Αναγνωστοπούλου, Μαρία Βαϊδάκη, που συγκροτήθηκε με την από 

17/05/2019 απόφαση της 1158 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΑΑ. Σημειώνεται ότι η επιτροπή συνεδρίασε τη 

συγκεκριμένη μέρα σε εφαρμογή της σχετικής οδηγίας, η οποία εστάλη από το Υπουργείο Διοικητικής 

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

λόγω των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου. 

Η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 9ΗΘΧΟΡΕΙ-4ΧΔ)   

 

Για την θέση κατατέθηκαν εμπρόθεσμα έξι (6) υποψηφιότητες και εκπρόθεσμα μία (1). 

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατέθεσαν οι παρακάτω 

υποψήφιοι: 

1. Αικατερίνη Μοσχούς 

2. Μαριάνθη Αστερίου  

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, ελλιπή φάκελο κατέθεσαν οι παρακάτω υποψήφιοι: 

1. Αικατερίνη Λαζαρίδη, υπέβαλε πτυχίο ΤΕΙ και όχι Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών   

2. Ιωάννης Χαραλάμπης, δεν υπέβαλε τις δύο συστατικές επιστολές 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
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3. Ελευθερία Μυλωνά, υπέβαλε Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και 

όχι Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών 

4. Λήδα-Μαρία Τριτάκη, δεν υπέβαλε τις δύο συστατικές επιστολές αλλά βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, 

οι οποίες όμως δεν πληρούν την έννοια και την απαίτηση συστατικής επιστολής, η οποία 

εννοιολογικά, αλλά και τελολογικά, πρέπει να περιέχει και αξιολογικές κρίσεις για την ποιότητα των 

παρασχεθεισών υπηρεσιών του υποψηφίου. 

Ο κ. Παναγιώτης Αγγελακόπουλος υπέβαλε εκπρόθεσμα μόνο το βιογραφικό του σημείωμα. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής εξέτασαν την αιτήσεις των υποψηφίων ως προς την νομιμότητα και πληρότητα, προχώρησε 

στη σύνταξη του κατωτέρω πίνακα κατάταξης βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που είχαν αναλυτικά  αναφερθεί στη 

σχετική πρόσκληση.  
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Η Επιτροπή κατέληξε στο ότι η κα Μαριάνθη Αστερίου πληροί στο σύνολο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 

προσόντα που προσδιορίστηκαν από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου, προτείνεται 

ομόφωνα η επιλογή της για την θέση αυτή. Η συνολική βαθμολογία της υποψηφίας είναι 93 (με άριστα το 100). 

 

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 πρακτικού αξιολόγησης Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)  με αντικείμενο 

“Ενίσχυση της Γραμματείας του Γραφείου Προέδρου και υποστήριξη των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΑΑ“, διάρκειας 

δώδεκα (12) μηνών 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/
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