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Μετά την προκήρυξη  μίας (1) θέσης με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
ερευνητικού προγράμματος  «EUROGEOSS Showcases: Applications powered by Europe 
(E-SHAPE)»  (ΑΔΑ: 9ΩΜΖΟΡΕΙ-278), ανακοινώνουμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 
επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ερευνητικό πρόγραμμα  
 «EUROGEOSS Showcases: Applications powered by Europe (E-SHAPE)» με κωδικό 
θέσης: ΠΕGDC1. 
 
Η θέση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ καθώς και σε σχετικούς ιστότοπους με 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους την 21/2/2020 και 
10.00 π.μ. 
 
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων ισχύει η ίδια Επιτροπή Αξιολόγησης όπως διαμορφώθηκε 
με απόφαση του ΔΣ 1147 της 29ης Οκτωβρίου 2018 και αποτελείται από τα εξής μέλη: 
 
Α. Επιτροπή αξιολόγησης: Ι. Κεραμιτσόγλου, Χ. Κοντοές, Β. Αμοιρίδης 
Επιτροπή αξιολόγησης (Αναπληρωματικά μέλη): Ο. Συκιώτη, Α. Ροντογιάννης, Γ. Μπαλάσης 
Β. Επιτροπή ενστάσεων: Α. Αναστασιάδης, Μ. Ξυλούρης, Σπ. Βασιλάκος 
Επιτροπή ενστάσεων (Αναπληρωματικά μέλη): Ο. Γιαννακής, Κ. Κουτρούμπας, Ε. 
Γερασόπουλος 
 
Για τη θέση κατατέθηκε μία (1) υποψηφιότητα, την οποία η επιτροπή έλεγξε ως προς τη 
νομιμότητα και την πληρότητα του φακέλου. 
Κατά τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας του φακέλου του υποψηφίου, η επιτροπή 
προχώρησε στη σύνταξη του κάτωθι πίνακα κατάταξης βάσει των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 
Πίνακας απαραίτητων δικαιολογητικών: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέμα : Πρακτικό αξιολόγησης νέου εξωτερικού συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «EUROGEOSS 

Showcases: Applications powered by Europe (E-SHAPE)» για τη θέση με κωδικό ΠΕGDC1 

ΑΔΑ: 6Τ71ΟΡΕΙ-ΑΙΩ



 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 
Κριτήριο 

αξιολόγησης 

ΤΟΥΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
(αρ.πρωτ. ΙΑΑΔΕΤ: 169/19-

02-2020_ 

Αίτηση με κωδικό και τίτλο θέσης 
 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

ΝΑΙ 

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 
 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης της 
ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής  

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των 5 ετών 
σε εφαρμογές τηλεπισκόπησης στον αγροτικό τομέα  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ΝΑΙ 

 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των 5 ετών 
στη χρήση ή/και διαχείριση γεωχωρικών βάσεων 
δεδομένων  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

ΝΑΙ 

Συμμετοχή σε επίπεδο συντονισμού και διαχείρισης και 
επιτυχή ολοκλήρωση >10 ερευνητικών έργων σε τομείς 
εφαρμογής της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών στη γεωργία   

ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.   
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 
Κατόπιν αυτών συντάχθηκε και ο πίνακας των κριτηρίων αξιολόγησης που είχαν αναλυτικά 
αναφερθεί στη σχετική πρόσκληση. 

 
Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Επιτροπή κατέληξε πως ο ΤΟΥΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ πληροί  στο σύνολό τους με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τα προσόντα που προσδιορίστηκαν από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και ως εκ τούτου, προτείνεται ομόφωνα η επιλογή του τη θέση αυτή. Η συνολική βαθμολογία του 
υποψηφίου είναι 100 (με άριστα το 100). 

 
 
 
 
 
 
   

 
Δρ. Χαράλαμπος Κοντοές 
ΕΥ έργου Δ/ντης Ερευνών 

ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 
 

Δρ. Ι. Κεραμιτσόγλου 
Διευθύντρια Ερευνών 

ΙΑΑΔΕΤ/ ΕΑΑ 

Δρ. Βασίλης Αμοιρίδης, 
Διευθυντής Ερευνών 

ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 

 

ΟΝΟΜΑ / Α.Π 
Κριτήριο 

αξιολόγησης 
ΤΟΥΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  

Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στο αντικείμενο 
της Γεωπληροφορικης και Διαστημικής 
Τηλεπισκόπισης στη Γεωργία (Αγροτική Παραγωγή)  

50% 50% 

Επιστημονικό έργο στην αγγλική (δημοσιεύσεις, 
συνέδρια)  

50% 50% 

Σύνολο 100% 100% 

Καταταξη  1 

ΑΔΑ: 6Τ71ΟΡΕΙ-ΑΙΩ


		2020-03-11T11:29:57+0200
	Athens




