
 

  

 

 

Εσωτερικό Σημείωμα - Εισήγηση 
Προς:   Διοικητικό Συμβούλιο ΝΟΗΣΙΣ 

Από: Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίου μίας θέσης συντονιστή 

ομάδας έργου στο πλαίσιο του έργου «Μια νέα αρχή στα 

ΕΠΑΛ» 

Ημερομηνία:  2 Αυγούστου 2019 

Θέμα: Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογή υποψηφίου για τη θέση 

Συντονιστή ομάδας έργου στο πλαίσιο του έργου «Μια νέα 

αρχή στα ΕΠΑΛ» 

 

Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης συντονιστή 

ομάδας έργου όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με 

ΑΔΑ: ΩΒΒΛΟΞ2Ξ-ΚΓΧ, σας ενημερώνουμε ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μόνο 1 

υποψηφιότητα και ΕΓΚΥΡΗ από τον κ. Αναστάσιο Νταμπίζα 

 

Η υποψηφιότητα πληροί τα απαιτούμενα προσόντα και βαθμολογήθηκε μετά από 

εξέταση και αξιολόγηση του φακέλου και του βιογραφικού σημειώματος. Ο υποψήφιος 

κλήθηκε σε προσωπική συνέντευξη την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019.  Σε συνέχεια των 

παραπάνω ο φάκελος του υποψηφίου αξιολογήθηκε από τριμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης αποτελούμενη από τους: 

1. Αθανάσιο Κοντονικολάου, Γενικό Διευθυντή 

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

3. Ευάγγελο Αφθονίδη, Οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή  

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων όπως αυτά αναφέρονται στην Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι τα ακόλουθα: 

 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας 

Α. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κατεύθυνση Διοίκησης 

επιχειρήσεων  ή Μάρκετινγκ ή Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων 

 

20 

Β. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

Β.1 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (Γ2/C2) 20 

Β.2 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (Γ1/C1) 10 

Β.3 Καλή γνώση ξένης γλώσσας (B2) 5 

Γ. Γνώση χρήσης Η/Υ 5 
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Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας 

Δ. Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων  

Δ.1 Μέσω γραπτού τεστ απαντήσεων στη συνέντευξη 5 

Ε. Εμπειρία σε θέση συντονιστή διαχείρισης / συντονιστή ανθρώπινου 

δυναμικού 

 

Ε.1 0,5 μονάδες για κάθε μήνα απασχόλησης και ως 30 μήνες  15 

ΣΤ. Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων   

ΣΤ.1 0,5 μονάδες για κάθε μήνα απασχόλησης και ως 30 μήνες 15 

Ζ. Εμπειρία σε φορείς εκπαίδευσης  

Ζ.1 0,5 μονάδες για κάθε μήνα απασχόλησης και ως 20 μήνες  10 

Η. Συνέντευξη 30 

 ΣΥΝΟΛΟ 120 

 

Σύμφωνα με τη βαθμολογία των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και κατόπιν 

της προσωπικής συνέντευξης (συμπεριλαμβανομένου του γραπτού τεστ) του 

υποψηφίου, η τελική βαθμολογία του διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ 99,5/120 

 

Από τα παραπάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης προκρίνει ομόφωνα τον κύριο Αναστάσιο 

Νταμπίζα ως τον μοναδικό υποψήφιο και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την 

επικύρωση της πρόσληψης του, υπό τους όρους που αναφέρονται στην Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΒΒΛΟΞ2Ξ-ΚΓΧ 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
 

  

 

 

 

Αθανάσιος 

Κοντονικολάου 

Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

Βασίλειος Μάτσος 

Μέλος 

 Ευάγγελος Αφθονίδης  

Μέλος 
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