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Κηφισιά, 13-03-2020 
Αρ. Πρωτ. ΕΚΠΑΑ: 335 

 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση: 
α) του από 12-03-2020 πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/ προτάσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ 
στο πλαίσιο του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
(INTEGRATED APPROACH FOR EXPOSURE AND HEALTH EffECTS MONITORING OF ENGINEERED 
NANOMATERIALS IN WORKPLACES AND URBAN AREAS) LIFE-NANOEXPLORE - LIFE17 
ENV/GR/000285» 
β) των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων (υποβληθέντων αιτήσεων/προτάσεων). 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. To άρθρο 87 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) για τη «Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε 
χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life». 

2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α /2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών,  ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής  διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την 
οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται 
στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με 
συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των 
ανωτέρω συμβάσεων. 

5. το άρθρο 24 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-1999) «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος 
και Αειφόρου Ανάπτυξης»,  

6. το Π.Δ. 325/2000 (ΦΕΚ 266/Α/8-12-2000) «Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία Εθνικού 
Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης»  

7. την ΚΥΑ 20352/2003 (Β’ 706) «Κανονισμός αποζημίωσης και αμοιβών Προέδρου, μελών και 
γραμματέα του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και κανονισμός 
λοιπών δαπανών και γενικής διαχείρισης των πόρων αυτού», 

8. την υπ’ αριθμ. 12935/23-06-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1247/Β/24-06-2015) «Επανασύσταση του ΙΓΜΕ και 
Μετονομασία του ΕΚΒΑΑ» 

9. Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το 
Κλίμα (LIFE).  

ΑΔΑ: ΨΗΘΗ46Ψ8ΟΧ-ΗΓΘ
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10. Τη Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), (υπ’ αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 348/19-02-2019), μεταξύ του 
Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)) και της Alcon Consultant 
Engineers Ltd. (ALCON) ως «Συντονιστή Δικαιούχου» με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι 
ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του Έργου “LIFE-
NanoEXPLORE - LIFE17 ENV/GR/000285”. 

11. το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 1177/18-07-2018 Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE-NanoEXPLORE. 

12. την υπ’αριθμ. 11/02/30-01-2020 Απόφαση του ΔΣ ΕΚΠΑΑ, σχετικά με «Εξειδικευμένο προσωπικό για 
τη διαχείριση του έργου LIFE-ΝanoEXPLORE» (ΑΔΑ : 9ΒΓ746Ψ8ΟΧ-5Δ4). 

13. Την με αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 129/07-02-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΚΠΑΑ_ LIFE-
NANOEXPLORE_ Ρ40Χ46Ψ8ΟΧ-ΟΧΤ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης  έργου για την 
υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου «ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιπτώσεων 
έκθεσης μηχανικών νανουλικών στην ανθρώπινη υγεία σε χώρους εργασίας και σε αστικές 
περιοχές (integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered 
nanomaterials in workplaces and urban areas) life-nanoexplore - life17 env/gr/000285» (LIFE-
NANOEXPLORE - LIFE17 ENV/GR/000285)»  

14. Το από 12-03-2020  πρακτικό αξιολόγησης  των αιτήσεων/ προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τη σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο 
του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (INTEGRATED APPROACH 
FOR EXPOSURE AND HEALTH EffECTS MONITORING OF ENGINEERED NANOMATERIALS IN 
WORKPLACES AND URBAN AREAS) LIFE-NANOEXPLORE - LIFE17 ENV/GR/000285». 

15. τις υποχρεώσεις του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου. 

 
 

Αποφασίζουμε 
Την έγκριση: 
 του (14) σχετικού πρακτικού αξιολόγησης. 
 των προσωρινών πινάκων με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων (των αιτήσεων/προτάσεων) 

που πληρούν τους όρους συμμετοχής της (13) σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
καθώς και των αποκλεισθέντων υποψηφίων, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσης. 
 

Τυχόν  ενστάσεις  κατά  των  προσωρινών  πινάκων  κατάταξης υποβάλλονται απευθείας στο Εθνικό 
Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης , εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στο 
σύστημα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑΑ. (www.ekpaa.gr).  

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν 
υποβληθεισών, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του παραρτήματος της παρούσης καθίστανται 
οριστικοί και το ΕΚΠΑΑ προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με 
τους/τις υποψήφιους/ες που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία για κάθε θέση, 
λαμβάνοντας υπόψη και τη δηλωθείσα στην αίτηση τους σειρά προτίμησης θέσεων.  

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος/α που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία δεν 
προσέλθει για υπογραφή σύμβασης, το ΕΚΠΑΑ προβαίνει σε υπογραφή σύμβασης με τον/την 
επόμενο/η κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο/α. 

ΑΔΑ: ΨΗΘΗ46Ψ8ΟΧ-ΗΓΘ
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Συνημμένα   
Το από 12-03-2020 πρακτικό  

       αξιολόγησης  (14 σχετικό)      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΑ 

 

 

        ΖΩΗ ΒΡΟΝΤΙΣΗ 
 
 

 
 

 
Πίνακας κοινοποιήσεων  

1. Γρ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
2. Γρ. Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 

ΑΔΑ: ΨΗΘΗ46Ψ8ΟΧ-ΗΓΘ
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Κηφισιά, 12-03-2020 

Αρ. Πρωτ. ΕΚΠΑΑ:  334 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (INTEGRATED APPROACH FOR 

EXPOSURE AND HEALTH EffECTS MONITORING OF ENGINEERED NANOMATERIALS IN WORKPLACES AND 

URBAN AREAS) LIFE-NANOEXPLORE - LIFE17 ENV/GR/000285» 

 
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11/02/30-01-2020 Απόφαση του ΔΣ ΕΚΠΑΑ, σχετικά με «Εξειδικευμένο 
προσωπικό για τη διαχείριση του έργου LIFE-NanoEXPLORE» (ΑΔΑ 9ΒΓ746Ψ8ΟΧ-5Δ4) εγκρίθηκε η 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του 
ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου «ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιπτώσεων έκθεσης μηχανικών 
νανουλικών στην ανθρώπινη υγεία σε χώρους εργασίας και σε αστικές περιοχές (integrated approach for 
exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas) life-
nanoexplore - life17 env/gr/000285». 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια της 
συμμετοχής του ΕΚΠΑΑ ως εταίρος στο έργο LIFE-NanoEXPLORE, όπως αυτές απορρέουν από την 
Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 
(EASME)) και της Alcon Consultant Engineers Ltd. (ALCON) ως «Συντονιστή Δικαιούχου» με την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του 
Έργου “LIFE-NanoEXPLORE - LIFE17 ENV/GR/000285”). 
 
Η ως άνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στον διαδικτυακό ιστότοπο «Διαύγεια» και 
στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑΑ την 7η Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 
παρ.2 του ν.4605/2019 (Α΄52). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των προτάσεων και 
των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίστηκε η 17η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16.30.  
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11/02/30-01-2020 Απόφαση του 
ΔΣ ΕΚΠΑΑ, σχετικά με «Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων για τις συμβάσεις μίσθωσης 
έργου του LIFE-NanoEXPLORE για την ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιπτώσεων έκθεσης μηχανικών 
νανουλικών στην ανθρώπινη υγεία σε χώρους εργασίας και σε αστικές περιοχές (integrated approach for 
exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas) life-
nanoexplore - life17 env/gr/000285» (ΑΔΑ: 9ΒΓ746Ψ8ΟΧ-5Δ4), προκειμένου να αξιολογήσει τις 
αιτήσεις/προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη σύναψη των δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
αποτελείται από τους: 

 Αριστείδης Καλπίας, Αναπλ. Προέδρου ΔΣ ΕΚΠΑΑ: Πρόεδρος Επιτροπής 
 Παπασπυρόπουλος Κων/νος , μέλος ΔΣ ΕΚΠΑΑ 

ΑΔΑ: ΨΗΘΗ46Ψ8ΟΧ-ΗΓΘ
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 Ασημακόπουλος Διονύσης, μέλος ΔΣ ΕΚΠΑΑ 
 
Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε ο κ. Ασημακόπουλος. 
 
 
Η Επιτροπή εργάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.4605/2019 “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 ….” (Α΄52). 

2. Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το 
Κλίμα (LIFE). 

3. Την με αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 129/07-02-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΚΠΑΑ_ LIFE-
NANOEXPLORE_ Ρ40Χ46Ψ8ΟΧ-ΟΧΤγια τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης  έργου για την 
υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου 
«ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιπτώσεων έκθεσης μηχανικών νανουλικών στην ανθρώπινη 
υγεία σε χώρους εργασίας και σε αστικές περιοχές (integrated approach for exposure and health 
effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas) life-nanoexplore - 
life17 env/gr/000285» (LIFE-NANOEXPLORE - LIFE17 ENV/GR/000285)»  

4. Τις αιτήσεις/προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους/ες.  
 
Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση στις 9/03/2020 προέβη αρχικά στην καταγραφή όλων των 
υποψηφίων και στη συνέχεια στον έλεγχο της εμπρόθεσμης υποβολής και της πληρότητας των αιτήσεων 
και των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκειμένου να καταγραφεί ποιοι/ες υποψήφιοι/ες  πληρούν 
του γενικούς και τους ειδικούς όρους συμμετοχής στην πρόσκληση για τις εν λόγω θέσεις (σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).  
 
Στη συνέχεια, στην ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή εξέτασε, αξιολόγησε και βαθμολόγησε όσες 
αιτήσεις/προτάσεις έφεραν τα κατά περίπτωση «απαιτούμενα προσόντα» (απαιτούμενους τίτλους 
σπουδών, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, μεταπτυχιακός τίτλος και  ελάχιστη απαιτούμενη συναφή 
εμπειρία) και προσμέτρησε τα κατά περίπτωση επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους πίνακες κριτηρίων 
βαθμολόγησης προσόντων του Παραρτήματος Δ1 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά και 
τη βαθμολόγηση η Επιτροπή κατήρτισε πίνακα «βαθμολογίας προσόντων».  
 
Στις 9/03/2020 ειδοποιήθηκαν με τηλεφωνική επικοινωνία για συνέντευξη με την Επιτροπή, εκείνοι/ες οι 
υποψήφιοι/ες για τους/τις οποίους/ες υπήρχε η πιθανότητα να επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων 
προτίμησης τους, βάσει της κατάταξης τους στον πίνακα «βαθμολογίας προσόντων». 
 
Οι προφορικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Λεωφ. Μεσογείων 119, την Πέμπτη 12/03/2020. Σε υποψήφιο που δεν είχε τη δυνατότητα 
φυσικής παρουσίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δόθηκε η δυνατότητα συνέντευξης μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων. Στις συνεντεύξεις αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή τα παρακάτω: 

 
 τα προσωπικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων και η βούλησή τους να συνεισφέρουν στο εν 

λόγω έργο, 
 η διαθεσιμότητά τους στο να ασχοληθούν με το έργο, 
 η εξειδίκευση και η συνάφεια της εμπειρίας των υποψηφίων καθώς και η σχετική με το 

αντικείμενο γνώση τους για κάθε μια από τις επιμέρους θέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στην οποία κατέθεσαν αίτηση. 

ΑΔΑ: ΨΗΘΗ46Ψ8ΟΧ-ΗΓΘ



 
 Έπαυλη Καζούλη, λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά  

Τηλ. 210 8089271, 3,  Fax 210 8084707, e-mail:  info-ekpaa@prv.ypeka.gr,  http://ekpaa.ypeka.gr/ 

  

 
Επιπλέον, ζητήθηκαν διευκρινήσεις επί των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι οποίες αφορούσαν: 

 το καθεστώς εργασίας και ασφάλισης κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων/ συμβάσεων, 
 την κατηγορία και το αντικείμενο συγκεκριμένων έργων στα οποία απασχολήθηκαν,  
 τους τίτλους απόδειξης της άριστης γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 
Μετά και τη βαθμολόγηση της συνέντευξης, καταρτίστηκε προσωρινός πίνακας: 
Α. Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση για 
την αντίστοιχη θέση και των οποίων οι αιτήσεις βαθμολογήθηκαν.     
 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ:  LIFE-NANOEXPLORE 
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 
 
Πίνακας 1. Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην 
πρόσκληση για τη θέση LIFE-IP-ADAPTINGR-Θ1 και των οποίων οι αιτήσεις βαθμολογήθηκαν  

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. Άριστα αγγλικά 

Προϋπηρεσία 
σε έργα 
συναφή με το 
αντικείμενο του 
Έργου 

Μεταπτυχιακό 
ή PhD 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 150/14.2.2020 100 0 100 150 350 
2 154/17.2.2020 100 100 100 200  500 
3 157/17.2.2020 0 66,64 200 360 626,64  
4 155/17.2.2020 0 91,72 100 320 511,72  
5 147/13.2.2020 100 25 100 300 525  
6 139/12.2.2020 0 120 100 280 500  
7 138/12.2.2020 0 45,81 100 380 525,81  
8 159/17.2.2020  100 0 100 150 350 

 
 
Μετά τη σύνταξη της παρούσας Eισήγησης, στην οποία αποτυπώνεται η γνώμη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, ο Πρόεδρος, τα Μέλη  υπέγραψαν (σε δύο πρωτότυπα) το κείμενο της Εισήγησης  στο 
τελευταίο φύλλο της και μονόγραψαν κάθε φύλλο της χωριστά. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Αριστείδης Καλπίας, Αναπλ. Προέδρου ΔΣ ΕΚΠΑΑ: Πρόεδρος Επιτροπής 
 
 
 

Παπασπυρόπουλος Κων/νος , μέλος ΔΣ ΕΚΠΑΑ 
 
 
 

Ασημακόπουλος Διονύσης, μέλος ΔΣ ΕΚΠΑΑ 
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