
   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Διεύθυνση: Διοικητικού      Κηφισιά, 23/12/2020 
Πληροφορίες: Ε. Πασπάτη 
Τηλ.: 210-8180202       Αρ. Πρωτ.  7627 
          
 

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

Πρωτ. 6493/19.11.2020. 
 

 Ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών 

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

6493/19.11.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Σύμφωνα με τη με Αρ. Πρωτ. 7596/22.12.2020 γνωμοδότηση της συσταθείσας 

Επιτροπής Αξιολόγησης:  

1. Η υποψήφια κα Σπυριδούλα Κρικώνη δεν πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα της 

πρόσκλησης καθώς δεν διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Μοριακή Γενετική 

και ως εκ τούτου δεν εξετάστηκε περαιτέρω η αίτησή της. 

2. Ο υποψήφιος Δρ Ιωάννης Θεολογίδης πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα και 

αξιολογήθηκε περαιτέρω και έλαβε βάσει των κριτηρίων της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την παρακάτω βαθμολόγηση: 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Συντελεστής 
βαρύτητας 

Δρ Ι. Θεολογίδης 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 55%   

1.2 Διδακτορικό δίπλωμα στη Μοριακή Γενετική 2%  2%  

1.3 Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών 
στη βιοπληροφορική ανάλυση πληθυσμιακών 
δεδομένων, μοριακών δεικτών, φυλογένεσης 

και λοιπών –ομικών τεχνολογιών 

30% 30% 

1.4 
Εμπειρία στο σχεδιασμό και βιοπληροφορική 

ανάλυση πειραμάτων επί βιολογικών 
συστημάτων 

Έως 15% 
 

1.4.1 
Εμπειρία στο σχεδιασμό και βιοπληροφορική 

ανάλυση πειραμάτων επί βιολογικών 
συστημάτων ≤ 2 έτη 

10% 
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1.4.2 
Εμπειρία στο σχεδιασμό και βιοπληροφορική 

ανάλυση πειραμάτων επί βιολογικών 
συστημάτων >2 έτη 

 
15% 15% 

1.5 Γνώση στατιστικών προγραμμάτων ανάλυσης 
πληροφορικών δεδομένων και εμπειρία στην 
εφαρμογή τους επί βιολογικών συστημάτων. 

4% 4% 

1.6 Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.  

2% 2% 

1.7 Δυο συστατικές επιστολές.  2%  2%  
2. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 45%  

2.1 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές και συντελεστή απήχησης 

Έως 25%  

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  

15%  15%  

2.1.2.α Άθροισμα συντελεστών απήχησης ≤ 15 5%  

2.1.2.β Άθροισμα συντελεστών απήχησης > 15 10% 10% 

2.2  Ερευνητική εμπειρία και ικανότητες σε 
μεθόδους Μοριακής Βιολογίας (τεχνολογία 

ανασυνδυασμένου DNA) καθώς και σε τεχνικές 
πειραματικής Εξελικτικής Βιολογίας 

(Experimental Evolution) 

10% 10% 

2.3 Εμπειρία στον προγραμματισμό και 
μοντελοποίηση μέσω Η/Y, στη χρήση 

λογισμικών μαθηματικής και στατιστικής 
ανάλυσης καθώς και στον χειρισμό και 

επεξεργασία δεδομένων μεγάλων όγκων (big 
data). 

10% 10% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης, η θέση της με Αρ. Πρωτ. 6493/19.11.2020 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύναται να καλυφθεί από τον υποψήφιο Δρα 

Ιωάννη Θεολογίδη. 

Πιθανές ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού του Ινστιτούτου εντός 

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

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020. 

              Η Γενική Διευθύντρια 
 
 
                 Δρ Κ. Μαχαίρα 
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