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Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 

 

 

τα πλαίσια αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση του συντονιστή, όπως αυτή ορίζεται 

στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 6ΡΚ1ΟΞ2Ξ-Ψ73, υποβλήθηκαν 

εμπρόθεσμα δώδεκα υποψηφιότητες. 

 

Από τις ανωτέρω υποψηφιότητες, η πρώτη διαλογή έδειξε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 

 Έγκυρες υποψηφιότητες πέντε. 

 Μη έγκυρες υποψηφιότητες επτά, οι οποίες δεν πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα της προκήρυξης. 

 

Η επιτροπή απέρριψε τους ακόλουθους 7 υποψηφίους, λόγω μη κάλυψης όλων 

των ζητούμενων στην Προκήρυξη τυπικών προσόντων: 

 

1) Α.Α.  

2) Δ. Χ. 

3) Ζ. Χ. 

4) Κ. Β. 

5) Κ. Ξ. 

6) Μ. Ε. 

7) Π. Ε. 

 

Οι πέντε έγκυρες υποψηφιότητες κλήθηκαν σε προσωπική συνέντευξη, για περαιτέρω 

αξιολόγηση στις 11/5/2018 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος μας στο έκτο χλμ 

Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Σ.Κ. 57001, και αξιολογήθηκαν από τριμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης η οποία είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό, αποτελούμενη από τους: 

 

1. κ. Ιώαννη Παπαευσταθίου 

2. κ. Κωνσταντίνο Ηλιάδη 

3. κ. Περικλή Ηλιόπουλο 

 

Σμήμα της αξιολόγησης των υποψηφίων, αποτέλεσε γραπτό τεστ ερωτήσεων, 

προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την 

εκτέλεση του έργου. 

 

Κατά τη συνέντευξη, πραγματοποιήθηκε με τους υποψηφίους διεξοδική συζήτηση, με 

καθένα ξεχωριστά, σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης και τις επαγγελματικές του 

δραστηριότητες. Προφορικά και γραπτά επιδιώχθηκε να αναδειχθούν τα προσόντα και η 

δυνατότητα ανάληψης του Έργου. 

 

Σα φύλλα Αξιολόγησης περιλαμβάνουν την βαθμολογία των αξιολογητών  α) για τα 

τυπικά προσόντα των υποψηφίων, με βάση προγραμματισμένα ποσοστά αξιολόγησης 

και β) Ελεύθερη βαθμολογία ως συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας, όπως αυτή 

προκύπτει από το σύνολο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων καθώς και μέσα 

από τη διαδικασία της συνέντευξης. 

 

  

http://www.noesis.edu.gr/wp-content/uploads/2018/03/Synotnistis.pdf
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ύμφωνα με τα φύλλα Αξιολόγησης, που συμπληρώθηκαν από τους αξιολογητές, τα 

δεδομένα της τελικής βαθμολογίας περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα:  

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ 

 

Ε.Η. Χ.Σ. Π.Ε Π.Ι. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 9,28 8,98 8,4 7,93 7,25 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 8,9 8,5 8,3 7,8 7 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3 9,2 8,6 8,4 7,6 7,1 

ΜΕΟ ΟΡΟ  9,1 8,7 8,4 7,8 7,1 

 

Σα μέλη της επιτροπής έλαβαν υπόψη ότι αναφορικά με την αξιολόγηση των τίτλων 

σπουδών του κου Νταμπίζα αν και δεν προκύπτει η πλήρης κάλυψη του απαιτούμενου 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (και ως εκ τούτου δεν έλαβε την ανώτερη βαθμολογία 

στο σχετικό κριτήριο), η επιτροπή προχώρησε σε εκτίμηση βασιζόμενη: 

 

Α) στην αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών του University of Sheffield 

(προσκομισθείς μεταπτυχιακός τίτλος) και  

 

Β) στην γενικότερη δηλωθείσα εμπειρία  

κρίνοντας ότι το αντικείμενο του project management, καθότι γενικό πεδίο εξειδίκευσης 

εν σχέση με τα υπόλοιπα απαιτούμενα από την προκήρυξη, αποδεικνύεται επαρκώς με 

βάση τα ανωτέρω 

 

Ως εκ τούτου προτείνει τον κο Νταμπίζα για τη θέση του υντονιστή / διαχειριστή των 

σχεδίων δράσης του έργου «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» 

 

ε περίπτωση άρνησης από τον επιλεγέντα κάλυψης της θέσης, προτείνεται τη θέση να 

καταλάβει ο αμέσως επόμενος στην κατάσταση υποψήφιος.  


