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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)  

                            Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35, Αθήνα              Αρ.Πρωτ.  213 

     Αθήνα, 26/01/2023 

 

Θέμα: Ανάρτηση πινάκων επιτυχών/ούσας και αποκλεισθέντων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

2366/02.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ7ΝΥ46ΜΓ35-

Τ8Ρ). 

 

 

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2366/02.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (ΑΔΑ: Ψ7ΝΥ46ΜΓ35-Τ8Ρ) για τη θέση με 

αντικείμενο «Επιστήμονας με εμπειρία στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και σε 

χαρτογράφηση Διοικητικών Δεδομένων» και κωδικό ΔΣΠΕΚΤ01/ΣΕΟΧ09 που εντάσσεται στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στατιστικά και δεδομένα για χρήση στην άσκηση δημόσιων 

πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων» της Πράξης «Ενίσχυση της λειτουργίας του 

μηχανισμού δημόσιας στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ – Ολοκληρωμένες ψηφιακές 

υπηρεσίες δεδομένων για τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5075083,  και μετά τη λήξη ισχύος αυτής, η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων 

ολοκληρώθηκε με την απόφαση της από 2023/02/13.01.2023 (Θέμα 4ο Β) συνεδρίασης του 

ΔΣ του ΕΚΤ, όπου εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2366/ΔΣΠΕΚΤ/10.01.2023 Πρακτικό Νο 1 

Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη θέση με κωδικό ΔΣΠΕΚΤ01/ΣΕΟΧ09. 

Tα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος. 

 

Η Διευθύντρια ΕΚΤ 

Δρ Π. Σαχίνη 
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Πίνακας Α: Αποκλεισθέντων υποψηφίων για τη θέση με κωδικό  

ΔΣΠΕΚΤ01/ΣΕΟΧ09 

Α/Α 
Κωδικός 
Αίτησης 

Αιτιολογία αποκλεισμού 

1 2894 

Δεν διατίθενται τα απαιτούμενα:  

1. Επαγγελματική εμπειρία στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μέσω εργασίας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών. 

2. Επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία / συνεργασία με φορείς του δημοσίου. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει αναφορά ότι διατίθεται επίπεδο γνώσης αγγλικών C2, χωρίς ωστόσο σαφή 
αναφορά του πτυχίου που τεκμηριώνει την διάθεση του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

2 2901 

Δεν διατίθενται τα απαιτούμενα:  

1. Επαγγελματική εμπειρία στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μέσω εργασίας τουλάχιστον δύο 

(2) ετών σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών. 

2. Επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία / συνεργασία με φορείς του δημοσίου. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει αναφορά ότι διατίθεται επίπεδο γνώσης αγγλικών C2, χωρίς ωστόσο σαφή 
αναφορά του πτυχίου που τεκμηριώνει την διάθεση του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

3 2903 

Δεν διατίθενται τα απαιτούμενα:  
1. Επαγγελματική εμπειρία στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μέσω εργασίας τουλάχιστον δύο 

(2) ετών σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και της παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών. 
2. Επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία / συνεργασία με φορείς του δημοσίου. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει αναφορά ότι διατίθεται επίπεδο γνώσης αγγλικών C1 από το Hellenic 
American Union, χωρίς ωστόσο σαφή αναφορά του πτυχίου που τεκμηριώνει την διάθεση του 
συγκεκριμένου κριτηρίου. 

4 2904 

Δεν διατίθενται τα απαιτούμενα:  
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, κατά προτίμηση στο αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης ή σε 

συστήματα διοικητικών δεδομένων. 
2. Επαγγελματική εμπειρία στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μέσω εργασίας τουλάχιστον δύο 

(2) ετών σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και της παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών. 

3. Επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία / συνεργασία με φορείς του δημοσίου. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει αναφορά ότι διατίθεται επίπεδο γνώσης αγγλικών C2, χωρίς ωστόσο σαφή 
αναφορά του πτυχίου που τεκμηριώνει την διάθεση του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

5 2910 

Δεν διατίθενται τα απαιτούμενα:  
1. Επαγγελματική εμπειρία στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μέσω εργασίας τουλάχιστον δύο 

(2) ετών σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών. 

2. Επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία / συνεργασία με φορείς του δημοσίου. 

6 2912 
Δεν διατίθενται η απαιτούμενη αποδεδειγμένη Πολύ καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, καθότι ο 
υποψήφιος – σύμφωνα με το βιογραφικό του σημείωμα – διαθέτει γνώση αγγλικών επιπέδου B2 
που αντιστοιχεί σε καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

ΑΔΑ: Ρ3ΞΔ46ΜΓ35-ΤΓΧ
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Α/Α 
Κωδικός 

Αίτησης 
Αιτιολογία αποκλεισμού 

7 2917 

Δεν διατίθενται τα απαιτούμενα:  

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, κατά προτίμηση στο αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης ή σε 
συστήματα διοικητικών δεδομένων. 

2. Επαγγελματική εμπειρία στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μέσω εργασίας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει αναφορά ότι διατίθεται επίπεδο γνώσης αγγλικών C2, χωρίς ωστόσο σαφή 
αναφορά του πτυχίου που τεκμηριώνει την διάθεση του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

8 2922 

Δεν διατίθενται τα απαιτούμενα:  
1. Επαγγελματική εμπειρία στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μέσω εργασίας τουλάχιστον δύο 

(2) ετών σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών. 

2. Επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία / συνεργασία με φορείς του δημοσίου. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει αναφορά ότι διατίθεται επίπεδο γνώσης αγγλικών C2, χωρίς ωστόσο σαφή 
αναφορά του πτυχίου που τεκμηριώνει την διάθεση του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

9 2924 

Δεν διατίθενται τα απαιτούμενα:  
1. Επαγγελματική εμπειρία στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μέσω εργασίας τουλάχιστον 

δύο (2) ετών σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών. 

2. Επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία / συνεργασία με φορείς του δημοσίου. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει αναφορά ότι διατίθεται επίπεδο γνώσης αγγλικών C2, χωρίς ωστόσο σαφή 
αναφορά του πτυχίου που τεκμηριώνει την διάθεση του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

10 2925 

Δεν διατίθενται τα απαιτούμενα:  
1. Επαγγελματική εμπειρία στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μέσω εργασίας τουλάχιστον 

δύο (2) ετών σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών. 

2. Επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία / συνεργασία με φορείς του δημοσίου.  
Σημειώνεται ότι υπάρχει αναφορά ότι διατίθεται επίπεδο γνώσης αγγλικών C1, χωρίς ωστόσο 
σαφή αναφορά του πτυχίου που τεκμηριώνει την διάθεση του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 

 

 

Πίνακας B:  Επικρατέστερου Υποψηφίου / Προσληπτέου για τη θέση με κωδικό 

ΔΣΠΕΚΤ01/ΣΕΟΧ09. 

 

Α/Α 
 

Κωδικός Αίτησης 
Συνολικός  Βαθμός Υποψηφίου (Β) 

1 2907 85.00 

 

ΑΔΑ: Ρ3ΞΔ46ΜΓ35-ΤΓΧ
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