
 

 
 

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων 

για τη θέση έκτακτου προσωπικού με Κωδικό Θέσης: ΕΜΨDRNOESIS2020 στο 

πλαίσιο λειτουργίας εκπαιδευτικών δράσεων του Ιδρύματος, για το διάστημα 

Ιανουάριος 2020- Ιούνιος 2020. 

 

Προς: Διοικητικό Συμβούλιο ΝΟΗΣΙΣ 

Από: Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων μίας θέσης εμψυχωτή στο πλαίσιο 

λειτουργίας εκπαιδευτικών δράσεων του Ιδρύματος, για το διάστημα 

Ιανουάριος 2020- Ιούνιος 2020. 

Ημερομηνία: 29 Ιανουαρίου 2020  

 

Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου 

προσωπικού με Κωδικό Θέσης ΕΜΨDRNOESIS2020 (μέσω σύναψης σύμβασης 

ορισμένου χρόνου με επιστημονικό συνεργάτη), όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΘΑ7ΟΞ2Ξ-3ΞΜ, σας ενημερώνουμε ότι 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα δεκαεπτά (17) υποψηφιότητες, εκ των οποίων δεκαπέντε  15 

ΕΓΚΥΡΕΣ, οι οποίες πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και δύο 2 ΑΚΥΡΕΣ, οι οποίες δεν 

πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.  

 

Οι δεκαπέντε υποψηφιότητες, οι οποίες πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, 

βαθμολογήθηκαν και μετά από εξέταση και αξιολόγηση των φακέλων και των 

βιογραφικών τους σημειωμάτων, κλήθηκαν σε προσωπική συνέντευξη εννιά εξ’ αυτών.  

Σε συνέχεια των παραπάνω, οκτώ προσωπικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν (μία 

υποψήφια δεν προσήλθε) την 15η   Ιανουαρίου 2020 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος 

και αξιολογήθηκαν από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τους: 

 

1. Βασίλειο Μάτσο, Διευθυντή Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ως Πρόεδρος 

2. Καρνέζου Μαρία, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

3. Ηλιάδου Ειρήνη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΜΝΑΕ 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων όπως αυτά αναφέρονται στην Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι τα ακόλουθα: 

 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας 

Α. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (Γ2/C2) 20 

 Αρκετά καλή γνώση ξένης γλώσσας (Γ1/C1) 10 

 Καλή γνώση ξένης γλώσσας (B2) 5 

ΑΔΑ: Ω55ΩΟΞ2Ξ-5ΙΜ



                                                        

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας 

Β. Γνώση χρήσης Η/Υ 10 

Γ. Εμπειρία ως εμψυχωτές και εκτελεστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

σε φορείς πολιτισμού/ εκπαίδευσης ή δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών. 

1 μονάδα για κάθε μήνα απασχόλησης και ως 40 μήνες 

40 

Δ. Συνέντευξη  50 

 ΣΥΝΟΛΟ 120 

 

 

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ 80/120 

ΠΑ 76/120 

ΕΕ 74/120 

ΔΑ 71/120 

ΘΠ 70/120 

ΚΕ 70/120 

ΚΑ 66/120 

ΣΜ 63/120 

ΒΕ 29/120 

 

Από τα παραπάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης προκρίνει ομόφωνα την κυρία 

Παπαδοπούλου Ανθή ως επικρατέστερη υποψήφια και υπό την αίρεση υποβολής 

εμπρόθεσμων ενστάσεων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την επικύρωση της 

πρόσληψης της, υπό τους όρους που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΘΑ7ΟΞ2Ξ-3ΞΜ. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 
 

 Βασίλειος Μάτσος 

Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

Καρνέζου Μαρία 

Μέλος 

 Ηλιάδου Ειρήνη 

Μέλος 
 

ΑΔΑ: Ω55ΩΟΞ2Ξ-5ΙΜ
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