
   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Τμήμα: Διοικητικού       Κηφισιά, 10/4/2020 
Πληροφορίες: Ε. Πασπάτη 
Τηλ.: 210-8180202       Αρ. Πρωτ.  1820 
          
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

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

Πρωτ. 1115/25.2.2020. 
 

 Ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών 

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

1115/25.2.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Σύμφωνα με τη με Αρ. Πρωτ. 1811/9.4.2020 γνωμοδότηση της συσταθείσας 

Επιτροπής Αξιολόγησης: 

1. Ο υποψήφιος κος Φώτης Κωμαΐτης του Μιχαήλ δε διαθέτει πιστοποιητικό άριστης ή 

πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γνώσης.  

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απαιτείται η άριστη γνώση 

της αγγλικής γλώσσας, ενώ στην περίπτωση που πληρούνται όλα τα ανωτέρω 

προσόντα και δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης με άριστη γνώση αγγλικής 

γλώσσας, επιτρέπεται η κάλυψή της με υποψηφίους που διαθέτουν πολύ καλή γνώση 

της αγγλικής γλώσσας.  

Ο κος Φ. Κωμαΐτης διαθέτει καλή γνώση αγγλικών και ως εκ τούτου δεν εξετάστηκε 

περαιτέρω η αίτησή του. 

2. Η υποψήφια Δρ Αγγελική-Βασιλική-Μαρία Γαλέου, 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 Ποσόστωση Δρ. Α.Β.Μ. Γαλέου 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Έως 50%   

1.1  
  Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας ή 
της ημεδαπής ή ισότιμου 
τμήματος της αλλοδαπής 

4%  4% 

1.2 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

στο αντικείμενο της 

φυσιολογίας φυτών 

20%  20% 

1.3 
Εμπειρία από συμμετοχή 

σε ερευνητικά 

προγράμματα 

20% 20% 

1.4. Πιστοποιημένη γνώση 

χρήσης Η/Υ 
2% 2% 

1.5 
       Άριστη γνώση της  

αγγλικής  γλώσσας  
2% 2% 

1.6 Δύο συστατικές  επιστολές 2%  2% 

2. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ έως 50%  

2.1 

Εργαστηριακή εμπειρία 

στην εφαρμογή 

μοριακών/βιοτεχνολογικών 

μεθόδων σε φυτά 

έως 30% 

 

2.1.1  > 2 έτη 30 % 30% 

2.1.2 ≤ 2 έτη 10 %  

2.2  
Δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά με 

κριτές  

Έως 20 % 
 

2.2.1. > 5 20%              20% 

2.2.2 ≤ 5 10 %  

 ΣΥΝΟΛΟ 100%             100% 
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Σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης, η θέση της με Αρ. Πρωτ. 1115/25.2.2020 

δύναται να καλυφθεί από την υποψήφια Δρα Αγγελική-Βασιλική-Μαρία Γαλέου. 

Πιθανές ενστάσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου εντός πέντε 

(5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του πίνακα κατάταξης, ήτοι έως Τρίτη 21 

Απριλίου 2020. 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

Δρ Κ. Μαχαίρα 
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