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ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

Σήμερα, 8  Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 το πρωί συνήλθε στο 

Γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής η τριμελής 

εισηγητική επιτροπή η οποία ορίστηκε με την υπ΄αρ.11/04.07.2014 απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος και αποτελείται από τους: 

1. Ευθύμιο Κάκουρο, Καθηγητή 

2. Ζακοπούλου Αγνή, Αν. Καθηγήτρια 

3. Σιδηροπούλου Τρυφαίνη, Αν. Καθηγήτρια 

Προκειμένου να αξιολογήσει και να καταρτίσει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για 

τους υποψήφιους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες του Τμήματος, 

σύμφωνα με τη σχετική Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, 

ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων της Σχολής 

Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015,  η 

οποία δημοσιεύτηκε μετά από την υπ’ αρ. 16/4-6-2014   απόφαση της Συνέλευσης 

του ΤΕΙ Αθήνας.  

Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας η τριμελής εισηγητική επιτροπή παρέλαβε 

από τη Γραμματεία του Τμήματος ογδόντα έξι (86)  φακέλους υποψηφίων οι οποίοι 

κατατέθηκαν μετά από τη δημοσίευση της πάρα πάνω προκήρυξης. Στη συνέχεια η 

επιτροπή προχώρησε στο σχετικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο οι 

αιτήσεις αυτές είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

προκήρυξης. Από τον πάρα πάνω έλεγχο διαπιστώθηκε πως όλες οι αιτήσεις είχαν 

κατατεθεί εμπρόθεσμα αλλά υπήρξαν  περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι κατέθεσαν 

αίτηση μόνο ηλεκτρονικά. Για το λόγο αυτό οι πάρα πάνω αιτήσεις δεν 

αξιολογήθηκαν.  

Στη συνέχεια, η τριμελής επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των προσόντων των 

υποψηφίων και στην κατάταξή τους. 

Η διδιακασία αξιολόγησης έγινε ηλεκτρονικά και με βάση τις προϋποθέσεις που 

αναγράφονται στην Προκήρυξη και τα τα κριτήρια που διαμορφώθηκαν για όλα τα 

τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας στην υπ’ αρ. 20/18.05.2011 συνεδρίαση του  Συμβουλίου 

του ΤΕΙ-Αθήνας και όπως αυτά εξειδικεύτηκαν με την υπ’ αρ. 11/04.07.2014 

απόφαση της Συνέλευσης  του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής. Τα κριτήρια 

πατατίθενται στον πίνακα 1. 

Κατά τη διαμόρφωση γνώμης, τη σύνταξη των πινάκων και την έκφραση κρίσης για 

τους υποψηφίους όλων των ειδικοτήτων από την επιτροπή τηρήθηκαν οι πάρα κάτω 

αρχές
1
:  

                                                        
1 Με βάση και το έγγραφο: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 



1. Κατά τη μελέτη των δεδομένων που υπέβαλαν οι υποψήφιοι ελήφθησαν υπ’ 

όψη μόνο τα στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί και έντυπα –και μάλιστα με 

τον προβλεπόμενο από την προκήρυξη και το νόμο τρόπο- ενώ δεν 

ελήφθησαν υπ’ όψη εκείνα που απλώς αναφέρονται από τους υποψήφιους στο 

βιογραφικό τους και έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα χωρίς να 

αποδεικνύονται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Επίσης ελήφθησαν υπ’ 

όψη μόνο τα στοιχεία τα οποία έχουν καταχωρηθεί σωστά στο ηλεκτρονικό 

σύστημα και στη σωστή κατηγορία και για τα οποία υπήρχε πλήρης ταύτιση 

με τα κατατθειμένα έντυπα δικαιολογητικά. 

2. Από τις δημοσιεύσεις των υποψηφίων σε επιστημονικά περιοδικά ελήφθησαν 

υπ’ όψη μόνο όσες έχουν δημοσιευθεί ή έχουν γίνει δεκτές για δημοσίευση σε 

επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών και δεν αποτελούν μέρος 

διπλωματικής εργασίας, μεταπτυχιακού ή διδακτορικής διατριβής. Επίσης 

έχουν ληφθεί υπ’ όψη και αξιολογήθηκαν ως προς τη συνάφειά τους με το 

γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης μόνο οι εργασίες για τις οποίες έχει 

κατατεθεί το πλήρες κείμενο και όχι απλό αποδεικτικό το οποίο τεκμηριώνει 

την ύπαρξη της δημοσίευσης. Δεν έχουν μοριοδοτηθεί οι δημοσιεύσεις σε 

εκλαϊκευμένα μη επιστημονικά περιοδικά καθώς και τα δημοσιεύματα σε 

εφημερίδες. 

3. Ως δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων δεν αξιολογήθηκαν οι 

δημοσιευμένες περιλήψεις ανακοινώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο 

βιβλίο περιλήψεων (book of abstracts) των συνεδρίων. 

4. Ως διδακτική εμπειρία υπολογίστηκε μόνο αυτή η οποία έχει αποκτηθεί σε 

αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπάιδευσης της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι δεν ελήφθη υπ’ όψη η διδακτική 

εμπειρία σε ΚΕΚ, ΙΕΚ, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και 

η διδακτική εμπειρία ως «εκπαιδευτής σε σχολές γονέων», ή «εκπαιδευτής 

ενηλίκων» κλπ. Επίσης δεν έχει ληφθεί υπ’ όψη η διδακτική εμπειρία η οποία 

αποκτήθηκε στα πλαίσια σεμιναρίων, μεταπτυχιακού, διδακτορικού  ή σε 

θέση βοηθού καθηγητού χωρίς αμοιβή. 

5. Για την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας, κρίθηκε απαραίτητη η 

προσκόμιση ΟΛΩΝ των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται 

σαφώς στην προκήρυξη. Δεν ελήφθη υπόψη επαγγελματική εμπειρία για την 

πιστοποίηση της οποίας προσκομίστηκε μόνο βεβαίωση εργοδότη
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 Η επαγγελματική δραστηριότητα αποδεικνύεται: α) Με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει η 

ειδικότητα απασχόλησης  και η χρονική διάρκεια της παροχής της. β) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί 

στον Ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση του εργοδότη και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα 

απασχόλησης. γ) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο απαιτείται, πιστοποιητικό προϋπηρεσίας 

από τον φορέα απασχόλησης και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης. Για δε τις 

συμβάσεις έργου στο Δημόσιο ι) εφ’ όσον έχουν παρασχεθεί με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ απαιτούνται, αντίγραφα των 

συμβάσεων έργου και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, ιι) εφ’ όσον έχουν 

παρασχεθεί με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και ασφαλιστικό φορέα τον ΟΑΕΕ απαιτούνται, αντίγραφα των 

συμβάσεων έργου, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο 

διάστημα απασχόλησης, Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών και 

δ) Προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη 

ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα 

των αντίστοιχων οικονομικών ετών. 

 



6. Δεν ελήφθη υπόψη ως επαγγελματική εμπειρία η πρακτική άσκηση, η 

εθελοντική εργασία ή η εργασία κατά την οποία δεν αποδεικνύεται από τα 

δικαιολογητικά έμμισθη σχέση. Επίσης δεν έχει ληφθεί υπ’ όψη η 

επαγγελματική εμπειρία η οποία δεν είναι συναφής με το γνωστικό 

αντικείμενο ή την ειδικότητα της προκήρυξης. 

7. Επισημαίνεται ότι δεν μοριοδοτούνται η απλή συμμετοχή σε συνέδρια, οι 

γνώσεις ξένων γλωσσών, η πιστοποίηση ECDL και η συμμετοχή σε μητρώο 

ΕΚΕΠΙΣ. 

8. Σε ότι αφορά στις ελάχιστες προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται στις 

περιπτώσεις των εργαστηριακών συνεργατών με ελλιπή προσόντα, επειδή 

αυτές δεν διευκρινίζονται με σαφήνεια από το νόμο και την προκήρυξη, για 

λόγους αξιοκρατίας και ισότιμης αξιολόγησης των υποψηφίων τα μέλη της 

επιτροπής αξιολογούν ως εργαστηριακούς συνεργάτες με ελλιπή προσόντα 

αυτούς οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου συναφούς ειδικότητας και διαθέτουν 

τουλάχιστον τον απαιτούμενο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή την ανάλογη 

επαγγελματική εμπειρία. 

9. Τέλος επισημαίνεται  ότι στους αναλυτικούς πίνακες φαίνονται μόνο τα 

προσόντα τα οποία μοριοδοτούνται. 

  

Μετά από συστηματική μελέτη όλων των φακέλων των υποψηφίων η τριμελής 

εισηγητική επιτροπή διαμόρφωσε τους συνημμένους πίνακες κατάταξης και 

μοριοδότησης των υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών τους 

οποίους και καταθέτει για έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Τα μέλη της Επιτροπής 

                                                                             

                                                                           Κάκουρος Ευθύμιος 

 

                                                                         Ζακοπούλου Αγνή 

 

                                                                                    Σιδηροπούλου Τρυφαίνη 


