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

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 

 

Προς: ΔΣ ΕΑΑ     Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018  

Κοινοποίηση: ΕΛΚΕ ΕΑΑ      Αρ. Πρωτ.: 1693 

 

 

Θέμα: Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ’ αριθμόν 1473/04-06-2018 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός συνεργάτη με αντικείμενο την «Ενίσχυση της 
γραμματείας του Γραφείου Προέδρου και υποστήριξη των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΑ»   

 

Σήμερα, την 21η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00π.μ., στα γραφεία του ΕΑΑ του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Θησείο, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης 
προσωπικού για τη μια θέση εργασίας με αντικείμενο την «Ενίσχυση της γραμματείας του 
Γραφείου Προέδρου και υποστήριξη των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΑ».    

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση που ελήφθη κατά την 1140η /29-
05-2018 Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΑΑ,  αποτελείται από τους:   

1. Εμμανουήλ Πλειώνη 

2. Αγγελική Θέκλα Αναγνωστοπούλου 

3. Μαρία Βαϊδάκη 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1473/04-06-2018 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 οι παρακάτω υποψήφιοι: 

1) Χρύσα Μπλούκου 
2) Άγγελος Σουργιάς 
3) Αριστέα Ζάγκαλη 
4) Βασιλική Ευθυμίου 
5) Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος 
6) Μαριάνθη Αστερίου  
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Από τις υποβληθείσες προτάσεις, πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατέθεσαν οι παρακάτω υποψήφιοι: 

1) Βασιλική Ευθυμίου 
2) Μαριάνθη Αστερίου  

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

1) Χρύσα Μπλούκου, δεν κατατέθηκε αναγνώριση πτυχίου από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ούτε δύο 
συστατικές επιστολές  

2) Άγγελος Σουργιάς, κατέθεσε μόνο μια συστατική επιστολή 
3) Αριστέα Ζάγκαλη, κατέθεσε πτυχίο ΤΕΙ 
4) Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, δεν κατέθεσε τις δύο συστατικές επιστολές, παρά 

μόνο στοιχεία επικοινωνίας για αναζήτηση αυτών. 

 

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. 

 

Πίνακας 1 

Αρ. Πρωτ. 
αίτησης 

Ονοματεπώνυμο Π Κ1 

35% 

Κ2 

25% 

Κ3 

20% 

Κ4 

5% 

Κ5 

15% 

Σύνολο 

1621/19-06-18 Βασιλική Ευθυμίου ‘Όχι*        

1651/20-06-18 Μαριάνθη Αστερίου Ναι 25% 25% 20% 5% 15% 90% 

* επισημαίνουμε ότι το πτυχίο είναι του Τμήματος Στατιστικής και όχι Οικονομικών Επιστημών 

Απαραίτητα προσόντα: 
Π: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση επιλογής πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο 
τίτλου σπουδών και τίτλος αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλο σπουδών από την 
αλλοδαπή).  
 
Κ1: Τεκμηριωμένη εμπειρία σε Διοικητική υποστήριξη  
Κ2: Εμπειρία χρήσης εργαλείων διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών  
Κ3: Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ  
Κ4: Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
Κ5: Εμπειρία στη χρήση του εργαλείου διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών ΠΑΠΥΡΟΣ  
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Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα Κατάταξης/Βαθμολόγησης (Πίνακας 1), η πρόταση η οποία 
υποβλήθηκε από την κα Μαριάνθη Αστερίου υπερτερεί βαθμολογικά έναντι των υπολοίπων 
και πληροί στο σύνολό της 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 της κ. Μαριάνθης Αστερίου. 

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να 
προσφύγει στο 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. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Εμμανουήλ Πλειώνης 

 

 

 

Αγγελική Θέκλα Αναγνωστοπούλου 

 

 

 

Μαρία Βαϊδάκη 

http://www.noa.gr/
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