
  

             

 

 

 

 

Αθήνα, 05.02.2020 

Α.Π. : 51 

 

Προς: Δ.Σ./ΕΕΑ 

Κοιν.: ΕΛΚΕ/ΕΑΑ 

Θέμα: Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού (Κωδικός Θέσης: Σεισμολόγος) 

στο πλαίσιο του έργου «INFRASTRESS - Improving resilience of sensitive industrial plants & infrastructures 

exposed to cyber-physical threats, by means of an open testbed stress-testing system». 

 

Σήμερα την 5η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ., στο γραφείο του Διευθυντή του 

Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, στο Θησείο, συνεδρίασε η Επιτροπή Επιλογής Εξωτερικού Συνεργάτη για τη 

θέση “Σεισμολόγος”, στο πλαίσιο του Έργου «INFRASTRESS - Improving resilience of sensitive industrial 

plants & infrastructures exposed to cyber-physical threats, by means of an open testbed stress-testing 

system», Grand Agreement Number 833088 – Infrastress, H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020/H2020-SU-

INFRA-2018, Associated with document Ref. Ares (2019)1897217 - 21/03/2019, European Commission, 

Research Executive Agency. Η Επιτροπή αποτελείται από (Τακτικά Μέλη) τους Δρ. Β. Καραστάθη (Δ/ντή 

Ερευνών του Γ.Ι.), Δρ. Γ. Δρακάτο (Αν. Δ/ντή του Γ.Ι.) και Δρ. Χ. Ευαγγελίδης, που συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 1163 της 1ης Αυγούστου 2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΕΑΑ. 

 

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 τη θέση κατατέθηκε εμπρόθεσμα μία (1) υποψηφιότητα:  

 

1) Novikova Tatiana 

 

Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας της αιτήσεως, προχώρησε στην σύνταξη του 

παρακάτω 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: Ψ7ΚΚΟΡΕΙ-ΘΑΒ



 

 

Αρ. Πρωτ. 

Αίτησης 

 

Ονοματεπώνυμο 

 

Συμμετοχή σε 
περισσότερα 
από τέσσερα 

(4) ερευνητικά 
Προγράμματα 
σχετικά με το 
αντικείμενο 
του Έργου 

(30) 

 
Αποδεδειγμένη 

εμπειρία σε 
μοντελοποίηση 

σεισμών, 
περισσότερο από 

πέντε (5) έτη 
(25) 

 

Επιστημονικό 
έργο στο 

αντικείμενο 
ειδίκευσης 

(δημοσιεύσεις 
σε διεθνή 

επιστημονικά 
περιοδικά, 

διεθνή 
συνέδρια) 

(45) 

 

Σύνολο 

26/ 

21.01.2020 
Novikova Tatiana 30 25 43 98 

 

Η Επιτροπή κατέληξε στο ότι η κα Novikova Tatiana πληροί στο σύνολο της 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 του υποψηφίου είναι 98 

(με άριστα το 100).                                                   

          

 

                                                                     Τα μέλη της Επιτροπής 

 

 

 

 

 

 

Δρ. Β. Καραστάθης    Δρ. Γ. Δρακάτος   Δρ. Χ. Ευαγγελίδης 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΚΚΟΡΕΙ-ΘΑΒ
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