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τα πλαίσια αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση του λογιστή όπως αυτή 

ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 9ΡΣΔΟΞ2Ξ-2Α, 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα επτά υποψηφιότητες. 

Από τις ανωτέρω υποψηφιότητες, η πρώτη διαλογή έδειξε το ακόλουθο 

αποτέλεσμα: 

 Έγκυρες υποψηφιότητες έξι. 

 Μη έγκυρη υποψηφιότητα μία (κυρία Β. Φ.), η οποία δεν πληροί το 

τυπικό και ουσιαστικό προσόν της προϋπηρεσίας 2 ετών σε παρόμοια 

θέση). 

Από τις ανωτέρω έγκυρες υποψηφιότητες, η μία (κυρία Β. Υ.), αποσύρθηκε 

από τη διαδικασία αξιολόγησης με απόφαση της ιδίας, για προσωπικούς 

λόγους.  

Οι υπόλοιποι πέντε υποψήφιοι κλήθηκαν σε προσωπική συνέντευξη, για 

περαιτέρω αξιολόγηση. 

Ο ένας εξ αυτών (κύριος Γ. Ι.), δήλωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητα του και 

δεν επιθυμεί να ακολουθήσει τη διαδικασία επιλογής, για προσωπικούς 

λόγους. 

Οι υπόλοιποι τέσσερις υποψήφιοι, κλήθηκαν σε προσωπική συνέντευξη στις 

25/4/2018 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος μας στο 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – 

Θέρμης, Σ.Κ. 57001, και αξιολογήθηκαν από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η 

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

1. Αθανάσιο Κοντονικολάου, Γενικό Δ/ντη 

2. Ευάγγελο Αφθονίδη, Δ/ντη Οικονομικών & Διοικητικών Τπηρεσιών 

3. Βασίλη Μάτσο, Δ/ντη Έρευνας, χεδιασμού & Ανάπτυξης 

 

Σμήμα της αξιολόγησης των υποψηφίων, αποτέλεσε γραπτό τεστ βασικών 

γνώσεων λογιστικής, προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο επαγγελματικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκτέλεση του έργου. 

 

Έπειτα από τα ανωτέρω, η βαθμολόγηση των υποψηφίων διαμορφώθηκε ως 

εξής: 
 

1. Κύριος Β. Α.    (βαθμολογία 65) 

2. Κυρία Κ. Ε.    (βαθμολογία 55) 

3. Κυρία Κ. .    (βαθμολογία 70):   

4. Κυρία Δήμκα Νικολέττα  (βαθμολογία 75): 
 

Έπειτα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης προκρίνει ομόφωνα την 

κυρία Δήμκα Νικολέτα ως επικρατέστερη υποψήφια, υπό τους όρους που 

αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 9ΡΣΔΟΞ2Ξ-

2Α. 

ημειώνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι έχουν ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της 

παρούσης διαδικασίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 


