
   

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Τμήμα: Διοικητικού       Κηφισιά, 2/7/2019 
Πληροφορίες: Ε. Πασπάτη 
Τηλ.: 210-8180202    
        Αρ. Πρωτ. 5009 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Θέμα:  Ολοκλήρωση διαδικασιών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. 

Πρωτ. 3516/10.5.2019. 

 

 Ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων των δύο (2) υποψηφίων που έκαναν αίτηση για τη θέση της με Αρ. Πρωτ. 

3516/10.5.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση έδωσε τα εξής 

αποτελέσματα: 

1. Η υποψήφια κα Βασιλική Γεωργακή δε διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 

στο αντικείμενο της διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και πιστοποιητικό άριστης 

γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Ως εκ τούτου, κρίθηκε ότι δεν πληροί τα απαιτούμενα 

προσόντα που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

συνεπώς δεν αξιολογήθηκε περαιτέρω.  

2. Ο υποψήφιος κος Δημήτριος Κωτούζας, πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα και 

αξιολογήθηκε περαιτέρω και έλαβε βάσει των κριτηρίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος την παρακάτω βαθμολόγηση:  
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Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Συντελεστής 
βαρύτητας 

Δ. Κωτούζας 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Έως 75%   

1.1 Πτυχίο ΤΕΙ 10% 10% 

1.2 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντικείμενο της 
διαχείρισης αποβλήτων 

25% 25% 

1.3 Εργαστηριακή εμπειρία σε θέματα εκτροφής 
εντόμων  

Έως 20%  

1.3.1α 
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εκτροφής 

εντόμων, ≤ 5 χρόνια (2% για κάθε χρόνο) 
Έως 10% 

 
2% 

1.3.1β 
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εκτροφής 

εντόμων, > 5 χρόνια 
10% 

 

1.4 
Αποδεδειγμένη Άριστη γνώση της αγγλικής 

γλώσσας 
10% 10% 

1.5 Γνώση Η/Υ 5% 5% 

1.6 Δυο συστατικές επιστολές 5%  5% 

2. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 25%  

2.1 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές με συντελεστή απήχησης και 

ανακοινώσεις σε συνέδρια 

Έως 20%  

2.1.1.α Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές και συντελεστή απήχησης, 2% για κάθε 

δημοσίευση, ≤ 5 δημοσιεύσεις 

Έως 10%  

2.1.1.β Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές με συντελεστή απήχησης, > 5 

δημοσιεύσεις  

5%   

2.1.3.α Ανακοινώσεις σε συνέδρια, 0,5% για κάθε 
συμμετοχή, ≤ 5 ανακοινώσεις. 

2,5%  

2.1.3.β Ανακοινώσεις σε συνέδρια (> 5) 2,5%  

2.2 Γνώσεις στατιστικής επεξεργασίας 
πειραματικών δεδομένων 

5%  

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 57% 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης, η θέση της με Αρ. Πρωτ. 3516/10.5.2019 

δύναται να καλυφθεί από τον υποψήφιο κο Δημήτριο Κωτούζα. 

Σε συνέχεια της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14.6.2019 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το χρονικό διάστημα υποβολής πιθανών 

ενστάσεων στο Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου θα οριστεί μετά την ημερομηνία 

ορκωμοσίας της Κυβέρνησης.           

         Η Διευθύντρια 
 

 

 

         Δρ Κ. Μαχαίρα 
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