
1 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της  

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας  

του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Σε συνέχεια της από 08-09-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών σύμφωνα με την οποία οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

αιτήσεων της ως άνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «Νηπιαγωγός στο Ιδιωτικό 

Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο της Ε.Α.Δ.Π.Π.Α.», συνετάχθη  το ακόλουθο Πρακτικό. 

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων συνεδριάζει σήμερα, ήτοι την 22-09-2022, 

προκειμένου να ελέγξει, να αξιολογήσει, να βαθμολογήσει τις αιτήσεις και να 

συντάξει το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 

ανωτέρω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου.   

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρίστανται οι εξής: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Ζωή Μαρκέτου Προϊσταμένη του 
Νηπιαγωγείου της Εταιρείας 
Αξιοποίησης 

2 Αγγελική Σαμιώτη   Κατ’ αναπλήρωση 
Προϊσταμένη του Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης 
Ανθρώπινων Πόρων 

3 Αντωνία Βοϊλάκου 
 

Υπάλληλος λογιστηρίου της 
Εταιρείας Αξιοποίησης 
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους όρους της από 12-09-2022 πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου, η οποία 

αναρτήθηκε για επτά (7) ημέρες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και 

Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και το νομικό 

πλαίσιο που διέπει την εν λόγω πρόσκληση, προχώρησε στην αξιολόγηση των δύο 

αιτήσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο της Εταιρείας Αξιοποίησης και τις 

σχετικές προφορικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της 

Εταιρείας Αξιοποίησης. 

 

Για την θέση της Νηπιαγωγού στο Νηπιαγωγείο της Ε.Α.Δ.Π.Π.Α., υπεβλήθησαν 

προς αξιολόγηση συνολικά δύο (2) αιτήσεις έως την 19-09-2022, ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ως εξής:  

 

α/α Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
πρωτοκόλλου 

1 Μίχα Νίκη 
 

91690/19-09-2022 
 

2 Σολωμού Δανάη Βασιλική 90400/15-09-2022 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού εξέτασε το περιεχόμενο των φακέλων των ανωτέρω 

αιτήσεων προχώρησε στην αξιολόγηση αρχικά, των απαιτούμενων από την ανωτέρω 

πρόσκληση τυπικών προσόντων και διαπίστωσε ότι και οι δύο υποψήφιες τα 

πληρούν και συνεπώς οι αιτήσεις τους είναι αποδεκτές. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή,  προέβη στην αξιολόγηση (μοριοδότηση) των επιθυμητών 

προσόντων βάσει των σχετικών εγγράφων των φακέλων των αιτήσεων των 

υποψηφίων και βάσει των σχετικών συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με το 

ίδιο ερωτηματολόγιο για την μεν υποψήφια Μίχα Νίκη την 22-09-2022,  για την δε 

υποψήφια Σολωμού Δανάη Βασιλική, την 21-09-2022 και προέβη στην κατάταξή τους 

ως εξής: 
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Κατάταξ
η 

Αριθμ. 
πρωτοκ. 

Ονοματεπώνυμο 
Απαραίτητ
α τυπικά 
προσόντα 

 
Πρόσθετα 
επιθυμητά 
προσόντα 

 

1 
91690/19-09-
2022 

Μίχα Νίκη 
 

Πληρούνται 

-Προϋπηρεσία Δεν 
υπάρχει 
-Συμμετοχή σε 
επιμορφωτικά 
σεμινάρια μόρια: 
60 
- Πολύ καλή 
γνώση 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 
μόρια: 0 

Κάτοχος 

διπλώματος 

σπουδών χορού 

μόρια: 0 
- Συνέντευξη 
μόρια: 250 
ΣΥΝΟΛΟ: 310 

2 
90400/15-09-
2022 

Σολωμού Δανάη 
Βασιλική 

Πληρούνται 

-Προϋπηρεσία: 
 50Χ5=250 
- Συμμετοχή σε 
επιμορφωτικά 
σεμινάρια μόρια: 
60 
- Πολύ καλή 
γνώση 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 
μόρια: 70 
Κάτοχος 
διπλώματος 
σπουδών χορού 
μόρια: 120 
- Συνέντευξη 
μόρια: 370 
ΣΥΝΟΛΟ: 870 

 

 

Η υποψήφια κα Σολωμού Δανάη Βασιλική πληροί όλα τα απαραίτητα τυπικά 

προσόντα και μοριοδοτείται με το σύνολο των μορίων στα προσόντα της 

ΑΔΑ: 65ΠΡ46ΜΝΗΠ-7ΒΗ



4 

 

προϋπηρεσίας, της συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια, της πολύ καλής γνώσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διπλώματος χορού. 

 

Σχετικά με την συνέντευξη απάντησε σε όλα τα ερωτήματα και μοριοδοτείται με 

τριακόσια εβδομήντα (370) μόρια (Παράρτημα 1). 

 

Η υποψήφια κα Μίχα Νίκη  πληροί όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και 

μοριοδοτείται με το σύνολο των μορίων στο προσόν της συμμετοχής σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια. Από το φάκελο που κατετέθη δεν προκύπτουν 

προϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δίπλωμα χορού και 

συνεπώς δεν μοριοδοτείται για τα προσόντα αυτά. Σχετικά με την συνέντευξη  

απάντησε σε όλα τα ερωτήματα και μοριοδοτείται με διακόσια πενήντα (250) μόρια 

(Παράρτημα 2).  

 

Ακολούθως προς τα ανωτέρω η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης την έγκριση του πίνακα κατάταξης και την 

επιλογή της κάτωθι υποψηφίου η οποία συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια: 

 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός στο Νηπιαγωγείου της ΕΑΔΠΠΑ, Σολωμού Δανάη 

Βασιλική, 90400/15-09-2022.  

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει και υπογράφει 

το παρόν πρακτικό.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Ζωή Μαρκέτου Αγγελική Σαμιώτη Αντωνία Βοϊλάκου 
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