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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
της 11ης Ιουνίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών συνεδρίασε την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019, δυνάμει της από 10-92019 / Αρ. Πρωτ: 15278 Πρόσκλησης του Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Ομότιμου. Kαθηγητή Ιωάννη
Βασιλείου.
Θέμα 5.1: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ (Αρ. Πρωτ. 13006/17.05.2019)
Κατάρτιση συμβάσεων ορισμένου χρόνου 12 Νηπιαγωγών ή / και Εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας
Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής ή άλλης ειδικότητας Εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών εργαζομένων του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει το ακόλουθο πρακτικό στο σύνολό του :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 13006/17.05.2019)
Κατάρτιση συμβάσεων ορισμένου χρόνου 12 Νηπιαγωγών ή / και Εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας
Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής ή άλλης ειδικότητας Εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών εργαζομένων του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ» Συμβάσεις Ορισμένου
Χρόνου 12 Νηπιαγωγών ή / και Εκπαιδευτικών Α βάθμιας
Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής ή άλλης ειδικότητας
Εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
εργαζομένων του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
Διευθυντής, Ιωάννης Βασιλείου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Ι. Στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου, στα Γραφεία Διοίκησης του ΕΠΙΣΕΥ, σήμερα Δευτέρα,
10.6.2019 και ώρα 10.00, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων που ορίστηκε με την
από 27420/17.5.2019 Πράξη Πρύτανη σε συνδυασμό με την από 17.5.2019 απόφαση ΔΣ του
ΕΠΙΣΕΥ, αποτελούμενη από τους:
Τακτικά Μέλη:
1.
Παπαγιάννη Ελένη , Πρόεδρος Επιτροπής
2.
Τσάμπρας Λυμπέρης, Μέλος Επιτροπής
3.
Χρισοστομίδου Αικατερίνη ΕΠΙΣΕΥ, Μέλος Επιτροπής
ΙΙ. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1. την υπ' αριθμ. πρωτ. 27420/17.5.2019 Πράξη του Πρύτανη
2. την από 17.5.2019 απόφαση Δ.Σ του ΕΠΙΣΕΥ με αριθμό θέματος 5.1 πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
3. την αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕΥ υπ’ αριθμ. πρωτ. 13006/17.05.2019 πρόσκληση
εκδήλωση ενδιαφέροντος.
και αφού μελέτησε τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που υποβλήθηκαν
και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, συνέταξε το παρόν πρακτικό για την αξιολόγηση των
υποψηφίων.
Ειδικότερα:
Τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις 12 Νηπιαγωγών ή / και Εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας
Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής ή άλλης ειδικότητας Εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών εργαζομένων του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ, σύμφωνα με τη σχετική
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι τα κάτωθι:
• Νόμιμα αναγνωρισμένο πτυχίο ΑΕΙ με ειδικότητα Νηπιαγωγού, Δασκάλου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής ή άλλης ειδικότητας εκπαιδευτικού
• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε σχετικό με το πτυχίου ή και το αντικείμενο της
πρόσκλησης αντικείμενο
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία όφειλαν να προσκομίσουν οι υποψήφιοι προς
απόδειξη των απαιτούμενων κι επιθυμητών στην πρόσκληση στοιχείων είναι τα κατωτέρω:
• Τίτλους - Βεβαιώσεις Σπουδών
• Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
• Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, που θα αναφέρονται στο
Βιογραφικό Σημείωμα (Προϋπηρεσία, Συστατικές Επιστολές κ.λ.π.) και που θα συμβάλουν
στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία και την προσωπικότητα του
ενδιαφερομένου
ΙΙΙ. Για τις θέσεις υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις:
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
14312/31-05-2019
2
ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
14129/30-05-2019
3
ΤΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
14280/31-05-2019
4
ΠΕΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14288/31-05-2019
5
ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΥΡΤΩ
14280/31-05-2019
6
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
14286/31-05-2019
7
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
14030/17-05-2019
8
ΓΙΟΥΡΓΑ ΕΛΕΝΗ
14033/29-05-2019
9
ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
14034/29-5-2019
10
ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14031/17-05-2019
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11
12
13
14
15

ΠΗΛΙΧΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΚΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

14313/31-5-2019
14391/31-5-2019
14393/31-5-2019
14281/31-5-2019
7216/7-6-2018

IV. Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, προέκυψε ότι
όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης και την 10.6.2019 διενεργήθηκε
συνέντευξη σε εκτέλεση των σχετικών διατάξεων με αντικείμενο αυτής την καταλληλότητα και την
επιβεβαίωση της εμπειρίας των υποψηφίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
Κατόπιν των συνεντεύξεων, προέκυψε η ακόλουθη φθίνουσα σειρά κατάταξης από τους κατωτέρω
υποψήφιους για την κάλυψη των θέσεων 12 Νηπιαγωγών ή / και Εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας
Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής ή άλλης ειδικότητας Εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών εργαζομένων του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ, σύμφωνα με τα κριτήρια που
τέθηκαν κυρίως την εργασιακή τους εμπειρία για την δημιουργική απασχόληση παιδιών, τα
προσόντα τους και την διαθεσιμότητα τους να απασχοληθούν κατά το διάστημα που απαιτείται.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιες Πανάγου και Πορφυριάδη με κατάταξη 14 και 15 παρόλο που
διαθέτουν ιδιαίτερη και μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο δεν προσήλθαν στη
συνέντευξη. Σε σχετική επικοινωνία από την αρμόδια γραμματεία, δήλωσαν, αμφότερες, ότι δεν
εφικτή η ανάληψη υπηρεσίας εκ μέρους τους από την έναρξη της δημιουργικής απασχόλησης,
λόγω άλλων δραστηριοτήτων. Η υποψήφια Κακαβά έχει τη λιγότερη εργασιακή εμπειρία στο
αντικείμενο, ως εκ τούτου τοποθετείται στην κατάταξη ως 13η.
1. Γεωργογιάννη Αναστασία: Διαθέτει εκτεταμένη, 7ετή εμπειρία, ως αναπληρώτρια σε
Αβάθμια εκπαίδευση καθώς κι ως εκτελούσα προγράμματα δημιουργικής φύλαξης παιδιών
στο ΕΜΠ, κατά το διάστημα 2011-2017. Εξαιρετική, διαχρονική εμπειρία σε αντικείμενα
διδασκαλίας παραδοσιακών χορών από έτους 1993.
2. Γιούργα Ελένη: Απόφοιτος Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΈΚΠΑ, με εξειδίκευση στη
λογοθεραπεία, απέδειξε το ενδιαφέρον και την καταλληλόλητά της για παιδαγωγική
απασχόληση παιδιών, ιδίως μικρής ηλικίας καθώς περιπτώσεων, οι οποίες χρήζουν
ιδιαίτερης φροντίδας, ενώ έχει συμμετάσχει σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.
3. Καφαντάρη Αθανασία : Απόφοιτος Φιλολογίας, με διδακτική εμπειρία σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, από έτους 1998 και 14 χρόνια συμμετοχής στο πρόγραμμα δημιουργική
απασχόλησης του Πολυτεχνείου.
4. Κομματά Παρασκευή: Πολυσχιδής εκπαιδευτική εμπειρία ως δασκάλα Δημοτικού
Σχολείου από έτους 2009, συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα δημιουργικής φύλαξης
ΕΜΠ, διοργάνωση παιδικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης παιδοτόπου. Η παρουσία της
θα συμβάλλει τόσο στην υλοποίηση όσο και στην καθημερινή οργάνωση του
προγράμματος.
5. Θωμά Βασιλική: Aπόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 6ετή εμπειρία ως νηπιαγωγός στον ιδιωτικό τομέα αλλά
και ως αναπληρώτρια στην Αβάθμια εκπαίδευση.
6. Πέχας Ευάγγελος: Απόφοιτος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει ασχοληθεί με
την ειδίκευση κλασικών και αρχαιοελληνικών σπουδών. Έχει εργαστεί ως καθηγητής σε
θεωρητικά-φιλολογικά μαθήματα σε τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου Επιπροσθέτως
έχει προϋπηρεσία στο πρόγραμμα της Δημιουργικής Απασχόλησης του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
7. Τόλια Χριστίνα: Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής , Τμήμα Παιδαγωγικής ΕΚΠΑ, με
εμπειρία σε κατασκηνώσεις ,συμμετοχή σε προγράμματα φύλαξης και μέλετης νηπιών και
παιδίων (<10ετων) ενώ έχει συμμετάσχει σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης του
ΕΜΠ.
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8. Πηλιχού Σοφία: Απόφοιτος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήματος Προσχολικής Αγωγής με
μεταπτυχιακό. Έχει εμπειρία ως εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Έχει απασχοληθεί στη φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών και
συνοδός σε κατασκηνώσεις παιδιών.
9. Παπαδοπούλου Δέσποινα: Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής – Ειδική
(ενιαία) Εκπαίδευση». Εμπειρία ως εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής και δημιουργική
απασχόληση παιδιών νηπιακής ηλικίας.
10. Κακούρη Σταυρούλα: Απόφοιτος του Τμήματος Καλών Τεχνών και Θεατρικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και παρακολούθηση σεμιναρίων. Εμπειρία στη
δημιουργική απασχόληση παιδιών .
11. Πιτσικάλη Μαρία: Πτυχιούχος Τμήματος της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και
παρακολούθηση σεμιναρίων. Εμπειρία ως εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής και
δημιουργική απασχόληση παιδιών νηπιακής ηλικίας.
12. Γαλανού Ευαγγελία: Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορικό Αρχαιολογικό του ΕΚΠΑ
με διδακτική επάρκεια με εμπειρία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και εκπαίδευση
σε αθλήματα.
13. Κακαβά Αικατερίνη: Απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών με γνώσεις αγγλικής
γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών με εμπειρία στη φύλαξη και απασχόληση παιδιών.
14. Πανάγου Μυρτώ: Απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ καθώς και της Δραματικής
Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, με 6ετή εμπειρία διδασκαλίας θεατρικού παιχνιδιού κι
αγωγής σε Δήμου, Ωδεία, ιδιωτικούς φορείς. Έχει συμμετάσχει σε προηγούμενα
προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης του ΕΜΠ. Η εμπειρία και η εξειδίκευση της στη
θεατρική αγωγή θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην ανάπτυξη κι αυτής της δραστηριότητας
των παιδιών, στο πλαίσιο του προγράμματος.
15. Πορφυριάδη Μαρία: Διαθέτει εκτεταμένη, 12ετή εμπειρία σε αντικείμενα φυσικής
αγωγής, ως αναπληρώτρια στην Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση. Επίσης έχει
απασχοληθεί σε γυμναστικούς συλλόγους και παιδικά summer camps, επί σειρά ετών.
Συνολική εμπειρία 24 ετών από τη λήψη πτυχίου ΤΕΦΑΑ, δυνατότητα διαμόρφωσης κι
εκτέλεσης προγραμμάτων δημιουργικής φύλαξης παιδιών.
Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συμμετέχοντες στη διαδικασία,
δύνανται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης της απόφασης κατακύρωσης
αποτελεσμάτων κι έως το πέρας λειτουργίας των γραφείων Διοίκησης του ΕΠΙΣΕΥ, ήτοι έως ώρα
15.00, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους μετά του συνόλου των σχετικών
αποδεικτικών εγγράφων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου λαμβάνοντας σχετικό αριθμό
πρωτοκόλλου.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ υποβολής
οιασδήποτε ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και επιλεγέντες
υποψήφιοι καλούνται προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση. Για τους υποψηφίους από 1
έως 12 και εξουσιοδοτείται σχετικά ο Διευθυντής για την σχετική υπογραφή.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης
Τακτικά Μέλη:
1.

Παπαγιάννη Ελένη , Πρόεδρος Επιτροπής

2.

Τσάμπρας Λυμπέρης, Μέλος Επιτροπής
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3.

Χρισοστομίδου Αικατερίνη ΕΠΙΣΕΥ, Μέλος Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ

Ιωάννης Βασιλείου
Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ
Ομότιμος. Καθηγητής ΕΜΠ
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