
   

 
 

 
 
 
 
 

Τμήμα: Διοικητικού       Κηφισιά, 24/4/2019 
Πληροφορίες: Α. Ρωμαντζά 
Τηλ.: 210-8180210    
        Αρ. Πρωτ. 3175 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Θέμα:  Ολοκλήρωση διαδικασιών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. 

Πρωτ. 1261/19.2.2019. 

 

 Ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων των πέντε (5) υποψηφίων που έκαναν αίτηση για την κάλυψη της θέσης της με 

Αρ. Πρωτ. 1261/19.2.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση έδωσε τα 

εξής αποτελέσματα: 

1. Οι υποψήφιες Δρ Ευαγγελία Κουτσιουμάρη και Δήμητρα Σπανού υπέβαλαν 

υπεύθυνη δήλωση παραίτησης (αρ. πρωτ. 2842/15.4.2019 και αρ. πρωτ. 

2700/11.4.2019) από την ανωτέρω πρόσκληση και συνεπώς δεν αξιολογήθηαν 

περαιτέρω.  

2. Οι υποψήφιες Παρασκευή Γεωργοπούλου και Ειρήνη Πουλάκη δεν πληρούν το  

απαιτούμενο προσόν της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και ως εκ τούτου 

δεν αξιολογήθηκαν περαιτέρω. 

3. Η υποψήφια Αγγελική Ράμπου, δεδομένου ότι πληροί όλα τα απαιτούμενα 

προσόντα, αξιολογήθηκε και έλαβε βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος την παρακάτω βαθμολόγηση:  
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Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Ποσόστωση 
Αγγελική Ράμπου 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Έως 55%   

1.1  
  Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας 
της ημεδαπής ή ισότιμου 
τμήματος της αλλοδαπής 

2%  2%  

1.2 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

στο αντικείμενο της 

Μοριακής Βιολογίας 

2%  2%  

1.3 

Γραμματειακή και 

οργανωτική εμπειρία 

από συμμετοχή σε 

ερευνητικά 

προγράμματα ή από 

σχετική επαγγελματική 

απασχόληση 

έως 45%  

1.3.1 > 2 έτη 45%  

1.3.2 ≤ 2 έτη 25% 25% 

1.4 
       Πιστοποιημένη γνώση 

χρήσης Η/Υ 
2% 2% 

1.5 Άριστη γνώση της 

αγγλικής γλώσσας 
2% 2% 

1.6 
Δυο συστατικές 

επιστολές 
2%  2% 

2.    ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ έως 45%  

2.1 
Εργαστηριακή εμπειρία 

σε μοριακές τεχνικές  
έως 30% 30% 

2.2  

Εργασιακή εμπειρία σε 

χρήση πληροφορικών 

συστημάτων 

διαχείρισης, 

επικοινωνίας και 

οργάνωσης 

επιχειρήσεων 

10%  

2.3 
Εμπειρία στη χρήση 

προγραμμάτων 

επεξεργασίας εικόνας 

5% 5% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 70% 
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Σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης, η θέση της με Αρ. Πρωτ. 1261/19.2.2019 

πρόσκλησης δύναται να καλυφθεί από την υποψήφια κα Αγγελική Ράμπου. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση στο Τμήμα 

Διοικητικού του Ινστιτούτου εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του 

πίνακα κατάταξης, ήτοι έως 6 Μαΐου 2019. 

 

 

             Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
         

 

          Δρ Π. Μυλωνάς 
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