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Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

Στα πλαίσια αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση οργανωτή του εκπαιδευτικού 

προγράμματος Dr Noesis, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 7XH8OΞ2Ξ-TΞΣ υποβλήθηκαν 8 υποψηφιότητες. 

 

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

- 6 υποψηφιότητες πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και είναι εμπρόθεσμες 

- 2 υποψηφιότητες δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα   

 

 

Από τις 6 υποψηφιότητες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, μετά από εξέταση και 

αξιολόγηση του φακέλου και των βιογραφικών τους σημειωμάτων, 4 υποψήφιοι κλήθηκαν 

σε προσωπικές συνεντεύξεις.  

 

Σε συνέχεια των παραπάνω στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν 4 προσωπικές 

συνεντεύξεις που αξιολογήθηκαν από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από 

τους: 

 

1. Αθανάσιο Κοντονικολάου, Γενικό Διευθυντή 

2. Βασίλειο Μάτσο, Δ/ντη Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  

3. Ελισάβετ Κωνσταντίνου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 

 

Τα επιθυμητά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων όπως αυτά αναφέρονται στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι τα ακόλουθα: 

 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας 

1.  Γνώση Αγγλικής γλώσσας 20 

2.  Γνώση Η/Υ 10 

3.  Εμπειρία ως οργανωτής εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε φορείς 

πολιτισμού / εκπαίδευσης 

60 

4.  Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας όπως αυτή προκύπτει από 

το σύνολο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και όποιων 

επιπλέον προσόντων καθώς και μέσα από την διαδικασία 

συνέντευξης 

30 

 ΣΥΝΟΛΟ 120 

  

 

Σύμφωνα με τις βαθμολογίες των 4 υποψηφίων που παραχώρησαν συνεντεύξεις, η τελική 

κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Καζάκη  Ζωή 118 

Σ.Δ. 95 

Γ.Α 61 

Γ.Δ. 49 
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Από τα παραπάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης προκρίνει ομόφωνα την κυρία Καζάκη Ζωή 

ως επικρατέστερη υποψήφια και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την επικύρωση της 

πρόσληψής της, υπό τους όρους που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 7XH8OΞ2Ξ-TΞΣ 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης 

 

 

 


