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 Αθήνα, 10-7-2019 
                           Αριθμ. Πρωτ.: 656 

 

Προς: Τον Πρόεδρο και τα μέλη Δ.Σ. ΕΑΑ 

Κοιν: Ε.Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος ΕΛΚΕ ΕΑΑ 

 

Θέμα: Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί μέσω 
σύναψης υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου «DustPedia – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» στο Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών. 
 

 

Σήμερα την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ., στο Ινστιτούτου Αστρονομίας, 
Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης στην Πεντέλη, συνεδρίασε η Επιτροπή Επιλογής 
Εξωτερικού Συνεργάτη για τη θέση εκτάκτου προσωπικού ΠΕ με αντικείμενο «Μοντελοποίηση φασμάτων 
γαλαξιών από τις βάσεις δεδομένων DustPedia και HELP». 
 
Η Επιτροπή αποτελείται από τους Ε. Ξυλούρη, Π. Μπούμης, Α. Μπονάνου (Τακτικά Μέλη) και συγκροτήθηκε με 
απόφαση που ελήφθη στην 1158η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΑΑ (17-5-2019). Η σχετική Πρόσκληση 
ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Για τη θέση κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) αιτήσεις: 
(α) Πασπαλιάρης Ευάγγελος-Δημήτριος (αρ. πρωτ. ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ: 473/28.05.2019) 
(β) Κατσιώλη Σταυρούλα (αρ. πρωτ. ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ: 563/10.06.2019) 
 
Η Επιτροπή, κατά τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας των αιτήσεων, διαπίστωσε ότι η αίτηση της κας 
Κατσιώλη υπολείπεται σχετικής βεβαίωσης ότι η υποψήφια είναι εγγεγραμμένη σε διδακτορικό πρόγραμμα. 
Ως εκ τούτου η υποψήφια δεν πληροί τις προϋποθέσεις και τίθεται αυτομάτως εκτός διαδικασίας. Στη 
συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη του κατωτέρω πίνακα κατάταξης βάσει των κριτηρίων 
αξιολόγησης που είχαν αναλυτικά αναφερθεί στη σχετική Πρόσκληση. 
 

Α.Π. Όνομα Ερευνητική 
εμπειρία σε 
εξωγαλαξιακή 
αστροφυσική 
στα υπέρυθρα 
μήκη κύματος 
(25%) 
 

Συνάφεια 
μεταπτυχιακού 
τίτλου 
σπουδών 
(25%) 
 

Εμπειρία σε 
χρήση 
προγραμμάτων 
μοντελοποίησης 
φασματικής 
κατανομής 
γαλαξιών (25%) 
 

Γλώσσα 
Προγραμματισμού 
(15%) 
 

Πολύ 
καλή 
γνώση 
αγγλικής 
γλώσσας 
(10%) 
 

Συνολική 
βαθμολογία 

Κατάταξη 

473/ 
28.05.2019 

Πασπαλιάρης 
Ευάγγελος-
Δημήτριος 

25% 25% 25% 15% 10% 100% 1 

 

http://www.noa.gr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=133&amp;Itemid=548&amp;lang=el
ΑΔΑ: Ψ15ΕΟΡΕΙ-9ΘΤ



 

Η Επιτροπή κατέληξε στο ότι ο κ. Πασπαλιάρης Ευάγγελος-Δημήτριος πληροί στο σύνολό τους με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τα προσόντα που προσδιορίστηκαν από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ 
τούτου, προτείνεται ομόφωνα η επιλογή του για τη θέση αυτή. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου είναι 
100% (με άριστα το 100). 

 

 
 

Τα μέλη της Επιτροπής 
 
 

 
                           

Εμμανουήλ Ξυλούρης     Παναγιώτης Μπούμης    Άλκηστις Μπονάνου 
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