Αξιολόγηση υποψηφίων για την επιλογή Επιστημονικού Συνεργάτη για την υλοποίηση έρευνας στη
διερεύνηση της κοινωνικό-οικονομικής αποτίμησης των πολιτικών μετριασμού της κλιματικής
αλλαγής στον τομέα των δενδρωδών καλλιεργειών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού
Προγράμματος LIFE CLIMATREE της υπ’ αριθ. Α.Π. 30/22.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
τα γραφεία του ΕΠΙΑΠΑΔ συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 20.06.2019, η Επιτροπή Αξιολόγησης
Τποψηφίων που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Δευτέρας 07.01.2019
(ΑΔΑ: 9ΔΝΛ46ΜΞΓΘ-3ΛΓ) συνεδρίασης του Δ.. του ΕΠΙΑΠΑΔ ως εξής:
1. Μπίθας Κωνσταντίνος (ΔΕΠ - Σακτικό μέλος)
2. Ροβολής Αντώνιος (ΔΕΠ - Σακτικό μέλος)
3. Ντεγιαννάκης ταύρος (ΔΕΠ - Σακτικό μέλος)
4. Δεδουσόπουλος Απόστολος (ΔΕΠ - Αναπληρωματικό μέλος)
5. Ψυχάρης Ιωάννης (ΔΕΠ - Αναπληρωματικό μέλος)
6. Μιμής Άγγελος (ΔΕΠ - Αναπληρωματικό μέλος)
την συνεδρίαση
Επικ. Καθ. Α. Μιμής.
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Δυνάμει της υπ’ αριθ. 30/22.05.2019 (ΑΔΑ:9ΔΘΟ46ΜΞΓΘ-Χ65) Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, για την επιλογή Επιστημονικού υνεργάτη για την υλοποίηση έρευνας στη
διερεύνηση της κοινωνικό-οικονομικής αποτίμησης των πολιτικών μετριασμού της κλιματικής
αλλαγής στον τομέα των δενδρωδών καλλιεργειών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού
Προγράμματος LIFE CLIMATREE.
Η Επιτροπή σε συνεδρίαση της στις 18.06.2019 αξιολόγησε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του
(1) συνολικά υποψηφίου που ανταποκρίθηκε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ύμφωνα πάντα με την υπ’ αριθ. 30/22.05.2019 (ΑΔΑ:9ΔΘΟ46ΜΞΓΘ-Χ65) Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, ως απαραίτητα προσόντα ορίστηκαν τα ακόλουθα:








Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στην Κοινωνικό-Οικονομική Ανάλυση θεμάτων συναφών με το
περιβάλλον
Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το
ΔΟΑΣΑΠ
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε κοινωνικές, οικονομικές επιστήμες ή συναφές αντικείμενο
Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το
ΔΟΑΣΑΠ
Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Σ.Ε.Ι. στον τομέα των Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών.
Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το
ΔΟΑΣΑΠ
Εμπειρία στην υλοποίηση / διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων
LIFE
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων,
β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
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Κριτήρια Αξιολόγησης
Βαθμός πτυχίου
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Βαθμός μεταπτυχιακού
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Αποδεδειγμένη συναφής
επαγγελματική εμπειρία και
γνώση στη διαχείριση /
υλοποίηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και
επιστημονικών μελετών
Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Τ
υνέντευξη ενώπιον Επιτροπής
Αξιολόγησης υποψηφίων
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Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια
με τις απαιτήσεις του έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια, η Επιτροπή αξιολόγησε τον (1)
υποψήφιο, που υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας.
Ο υποψήφιος που υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας ήταν ο:


Κολημενάκης Αντώνιος του Ιωάννη, με την υπ’ αριθ. Α.Π. 26/31.05.2019

την πρώτη φάση του ελέγχου αξιολογήθηκε αν ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα που
προσδιορίζονται στην υπ’ αριθ. 30/22.05.2019 (ΑΔΑ:9ΔΘΟ46ΜΞΓΘ-Χ65) Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του υποβληθέντος φακέλου τoυ υποψήφιου, διαπιστώθηκαν τα εξής:
O κος. Αντώνιος Κολημενάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου του
Αμπερντίν, κωτία. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜSc Μanagement του Πανεπιστημίου
"London School of Economics". Επίσης έχει αναγορευτεί Διδάκτορας του τμήματος Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου. Κατέχει τίτλο πιστοποίησης καλής γνώσης
της αγγλικής και ιταλικής γλώσσας. Έχει πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Τ. Επίσης έχει επαρκή
εμπειρία στη διαχείριση / υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επιστημονικών μελετών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
του (1) υποψήφιου και δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στα τυπικά όσο και στα ουσιαστικά
προσόντα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποφάσισε να καλέσει τον υποψήφιο
Κολημενάκη Αντώνιο, ο οποίος πληρεί τα αναγκαία βάσει της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος προσόντα σε συνέντευξη, την Πέμπτη 20.06.2019, όπως προβλέπεται στην εν λόγω
Πρόσκληση, ώστε να προβεί στην τελική αξιολόγηση της υποψηφιότητας του.
Μετά την πραγματοποίηση της συνέντευξης σήμερα Πέμπτη 20.06.2019, η Επιτροπή Αξιολόγησης
αποφάσισε να εισηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου του ΕΠΙΑΠΑΔ την έγκριση της
σύναψης ύμβασης Ανάθεσης Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 30/22.05.2019
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(ΑΔΑ:9ΔΘΟ46ΜΞΓΘ-Χ65) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τον κύριο Κολημενάκη Αντώνιο
από 01.07.2019 έως 30.09.2019.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.
το σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και διαβάζεται και υπογράφεται το πρακτικό της ως
ακολούθως.

1. Μπίθας Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)

2. Ροβολής Αντώνιος (ΔΕΠ - Σακτικό μέλος)

3. Μιμής Άγγελος (ΔΕΠ - Αναπληρωματικό μέλος
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