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Αξιολόγηση υποψηφίων για την επιλογή Μεταδιδακτορικού ερευνητή για την υλοποίηση έρευνας στα 
πλαίσια του έργου Cowork4YOUTH - Collaborative and sharing workspaces: policies for youth in EEA 
peripheral regions το οποίο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω 
του Ταμείου για τη Νεανική Απασχόληση των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. Α.Π. 173/12.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Στα γραφεία του ΕΠΙΑΠΑΔ συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 7.12.2021, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων που 
συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 25.10.2021 (ΑΔΑ Ω14Ο46ΜΞΓΘ-4ΣΦ) συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του ΕΠΙΑΠΑΔ  ως εξής: 

1. Αυδίκος Βασίλης (ΔΕΠ - Τακτικό μέλος) 

2. Ροβολής Αντώνιος (ΔΕΠ - Τακτικό μέλος) 

3. Μιμής Άγγελος (ΔΕΠ - Τακτικό μέλος) 

4. Μπίθας Κων/νος (ΔΕΠ - Αναπληρωματικό μέλος) 

5. Ψυχάρης Ιωάννης (ΔΕΠ - Αναπληρωματικό μέλος) 

6. Ντεγιαννάκης Σταύρος (ΔΕΠ - Αναπληρωματικό μέλος) 

Στην συνεδρίαση παρίστανται οι: Αναπ. Καθ. Α. Ροβολής, Επ. Καθ. Β. Αυδίκος,  
Επικ. Καθ. Α. Μιμής. 

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 173/12.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΨΙΙ46ΜΞΓΘ-ΛΞΘ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
για την επιλογή Μεταδιδακτορικού ερευνητή για την υλοποίηση έρευνας στα πλαίσια του έργου 
Cowork4YOUTH - Collaborative and sharing workspaces: policies for youth in EEA peripheral regions το 
οποίο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ταμείου για τη 
Νεανική Απασχόληση των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας, ως απαραίτητα προσόντα ορίστηκαν τα 
ακόλουθα: 

 
• Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών ή Μηχανικών Πολεοδομίας 

Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Γεωγραφίας. 
Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το 
ΔΟΑΤΑΠ  

• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Οικονομικής Γεωγραφίας ή των Οικονομικών 
Εργασίας ή της Περιφερειακής Ανάπτυξης ή συναφές αντικείμενο με το περιεχόμενο του έργου 
Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το 
ΔΟΑΤΑΠ  

• Διδακτορικό τίτλο σπουδών στον τομέα της Οικονομικής Γεωγραφίας ή των Οικονομικών Εργασίας 
ή της Περιφερειακής Ανάπτυξης ή συναφές αντικείμενο με το περιεχόμενο του έργου 
Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το 
ΔΟΑΤΑΠ  

• Άριστη γνώση Αγγλικών  
• Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε διεθνείς και ελληνικούς συλλογικούς τόμους 

κατόπιν κρίσης, στα επιστημονικά πεδία της οικονομικής γεωγραφίας ή/και της γεωγραφίας της 
εργασίας 

• Ερευνητική εμπειρία πάνω σε θέματα αγορών εργασίας και σύγχρονων ή ευέλικτων εργασιακών 
σχέσεων/ συνεργατικών χώρων εργασίας/ οικονομιών διαμοιρασμού και πλατφόρμας στον αστικό 
ή περιφερειακό χώρο 
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α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 

 
 

Προπτυχιακός τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ημεδαπής στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών ή Μηχανικών 
Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 
Γεωγραφίας ή ισότιμος τίτλος σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής 
(στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ) 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής στον τομέα της 
Οικονομικής Γεωγραφίας ή των Οικονομικών Εργασίας ή της 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή συναφές αντικείμενο με το 
περιεχόμενο του έργου ή ισότιμος τίτλος σπουδών Ιδρύματος της 
αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ) 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 
Διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής στον τομέα της 
Οικονομικής Γεωγραφίας ή των Οικονομικών Εργασίας ή της 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή συναφές αντικείμενο με το 
περιεχόμενο του έργου ή ισότιμος τίτλος σπουδών Ιδρύματος της 
αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ) 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

2 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β) Έως 70   
Άριστη γνώση Αγγλικών (Γ2) 70 μόρια  
Πολύ Καλή γνώση  50 μόρια  
Καλή γνώση  30 μόρια  

3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Γ) Έως 14 μόρια  
Τουλάχιστον 3 και μέχρι 6 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά 

7x2=14 μόρια 

4  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Δ) 
 

 
Τουλάχιστον 6 μήνες και μέχρι 12 ερευνητική εμπειρία πάνω σε 
θέματα αγορών εργασίας και σύγχρονων ή ευέλικτων εργασιακών 
σχέσεων/ συνεργατικών χώρων εργασίας/ οικονομιών 
διαμοιρασμού και πλατφόρμας στον αστικό ή περιφερειακό χώρο. 

24x7 μόρια = 168 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α, 
Β, Γ, Δ 

 
Έως μόρια 338 

 

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 Γουρζής Κωνσταντίνος του 
Χρήστου με την υπ’ αριθ. Α.Π. 133/23.11.2021 
 
Στην πρώτη φάση του ελέγχου αξιολογήθηκε αν ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα που 
προσδιορίζονται στην υπ’ αριθ. 173/12.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΨΙΙ46ΜΞΓΘ-ΛΞΘ) Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και τα οποία έχουν ως ακολούθως ανά θέση : 
α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Κωνσταντίνος Γουρζής 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 
 

  
Προπτυχιακός τίτλος σπουδών 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής 
στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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ή Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 
Γεωγραφίας ή ισότιμος τίτλος σπουδών 
Ιδρύματος της αλλοδαπής (στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση 
ΔΟΑΤΑΠ)  
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της 
ημεδαπής στον τομέα της Οικονομικής 
Γεωγραφίας ή των Οικονομικών 
Εργασίας ή της Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή συναφές αντικείμενο με το 
περιεχόμενο του έργου ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής 
(στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ) 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 
Διδακτορικός τίτλος σπουδών της 
ημεδαπής στον τομέα της Οικονομικής 
Γεωγραφίας ή των Οικονομικών 
Εργασίας ή της Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή συναφές αντικείμενο με το 
περιεχόμενο του έργου ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής 
(στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ) 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΝΑΙ 

2 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β) Έως 70  70  
Άριστη γνώση Αγγλικών (Γ2) 70 μόρια 70  
Πολύ Καλή γνώση  50 μόρια   
Καλή γνώση  30 μόρια   

3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Γ) Έως 14 μόρια 12  
Τουλάχιστον 3 και μέχρι 6 δημοσιεύσεις 
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

7x2=14 μόρια 6Χ2=12 

4  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Δ) 
 

  
Τουλάχιστον 6 μήνες και μέχρι 12 
ερευνητική εμπειρία πάνω σε θέματα 
αγορών εργασίας και σύγχρονων ή 
ευέλικτων εργασιακών σχέσεων/ 
συνεργατικών χώρων εργασίας/ 
οικονομιών διαμοιρασμού και 
πλατφόρμας στον αστικό ή 
περιφερειακό χώρο. 

24x7 μόρια = 168 12Χ7=84 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α, 
Β, Γ, Δ 

 
Έως μόρια 338 166 

 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του (1) 
υποψήφιου και δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στα απαραίτητα προσόντα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποφάσισε να καλέσει τον υποψήφιο Γουρζή Κωνσταντίνο, ο οποίος πληροί τα αναγκαία 
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βάσει της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προσόντα  σε συνέντευξη, την Τετάρτη  15.12.2021 στις 
10.30 πμ, μέσω zoom, ώστε να προβεί στην τελική αξιολόγηση της υποψηφιότητας του. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. 

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και διαβάζεται και υπογράφεται το πρακτικό της ως ακολούθως. 

 

1. Αυδίκος Βασίλης (ΔΕΠ - Τακτικό μέλος) 
 

 

 

 

2. Ροβολής Αντώνιος (ΔΕΠ - Τακτικό μέλος) 
 

 

 

 

 

3. Μιμής Άγγελος (ΔΕΠ - Τακτικό μέλος) 
 


