
 

 
 

 

 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Συνεδρίαση  1131 της 30ης Νοεμβρίου 2017 

 

1 Εμμανουήλ Πλειώνης Διευθυντής ΕΑΑ Πρόεδρος 

2 Νικόλαος Μιχαλόπουλος Διευθυντής  ΙΕΠΒΑ Αντιπρόεδρος 

3 Βασίλειος Χαρμανδάρης Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ Μέλος 

4 Γεράσιμος Τσελέντης Διευθυντής Γ.Ι. Μέλος 

5 Μαρία Μανιάτη Εκπρόσωπος Τεχνικού και Διοικητικού 
Προσωπικού 

Μέλος 

6 Μαρία Χριστούλα Εκπρόσωπος ΓΓΕΤ  

 Μαρία Βαϊδάκη Τακτική υπάλληλος Διεύθυνσης Διοικητικού ΕΑΑ Γραμματέας 

 

VI.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ 

29. Υποβολή  πρακτικών  στα πλαίσια της  προκήρυξης για την πρόσληψη  ενός ατόμου με σύμβαση  

έργου για την ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του Γραφείου Προέδρου καθώς και την 

εποπτεία και υποστήριξη της διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων από το Γρ. Προέδρου με 

χρονική διάρκεια ενός  (1) έτους (Έγγραφο αριθ. πρωτ. 3187/27-11-2017). 

 
Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. το με α.π. 3187/27.11.2017 έγγραφο με το οποίο υποβάλλονται και ζητείται η 

έγκριση των  Πρακτικού Νο 1  της 8ης Νοεμβρίου 2017 και Νο 2 της 21ης Νοεμβρίου 2017 , της 

Επιτροπής Aξιολόγησης για την επιλογή ενός Συνεργάτη «για την ενίσχυση της Γραμματειακής 

Υποστήριξης του Γραφείου Προέδρου, καθώς και την εποπτεία και υποστήριξη της διαχείρισης μεγάλων 

προγραμμάτων από το Γραφείο Προέδρου» της από 2574/29-09-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

Σύμφωνα με το  πρακτικό Νο 1 
 
Την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017 συνήλθε στο Γραφείο Πρόεδρου του ΕΑΑ, η Επιτροπή Αξιολόγησης για 

την επιλογή, ενός συνεργάτη για την ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του Γραφείου Προέδρου 

καθώς και την εποπτεία και υποστήριξη της διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων που εκπονούνται στο 

ΕΑΑ, σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΕΕ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 6556/17 απόφαση και 

αποτελείται από τους:  

1. Καθ. Μ. Πλειώνη, Πρόεδρο του ΕΑΑ 

2. Μ. Βαϊδάκη, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 



 

 
 

3. Θ. Αναγνωστοπούλου, ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών 

 

Κατόπιν της εξέτασης των 28 φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή προχώρησε σε 

προεπιλογή των υποψηφίων εκείνων οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη και οι οποίοι είναι οι 

ακόλουθοι: 

1) Βιβιάνα Αλεξοπούλου  

2) Αλεξάνδρα Γεωργαντή – Νταλιάπε  

3) Παναγιώτης Γιαννακούλιας  

4) Γεώργιος Δάβανος 

5) Αθηνά Δήμου 

6) Νικολέτα Καραλή 

7) Κάτια Μακρυνίκα  

8) Μαρίνα Φαραζή 

Για την συγκρότηση της ανωτέρω λίστας προεπιλογής ελήφθησαν υπόψη η εξειδικευμένη γνώση και 

εμπειρία των υποψηφίων, όπως αυτή προέκυψε όχι μόνο από την επίκληση, αλλά και από την 

συγκεκριμένη απόδειξη από τους υποψήφιους της εμπειρίας τους στο χειρισμό του συνόλου, και όχι 

ορισμένων μόνο από τα αντικείμενα στα οποία δίνεται έμφαση από την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (π.χ. διαχείριση και παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων). 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την Επιτροπή στην ύπαρξη στοχευμένης εμπειρίας επί του συνόλου των 

ανωτέρω εξειδικευμένων αντικειμένων και επίσης αξιολογήθηκε η εμπειρία και η σχετική γνώση που 

επικαλούνται οι υποψήφιοι λόγω της κατάληψης θέσεων ευθύνης σε όργανα στους παραπάνω ή 

παρεμφερείς τομείς που απαιτούνται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Σύμφωνα με το  πρακτικό Νο 2 

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017  , η επιτροπή αξιολόγησης της θέσης για την ενίσχυση της γραμματειακής 

υποστήριξης του Γραφείου Προέδρου καθώς και την εποπτεία και υποστήριξη της διαχείρισης μεγάλων 

προγραμμάτων που εκπονούνται στο ΕΑΑ, συνήλθε εκ νέου στο Γραφείο Πρόεδρου του ΕΑΑ. Κατόπιν 

ενδελεχούς συζήτησης, σχετικής με τα βιογραφικά και τις συνεντεύξεις των 8 υποψηφίων που κλήθηκαν 

την Πέμπτη 16 και Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 για προφορική συνέντευξη, και αξιολόγησης όλου του 

φάσματος των προσόντων των υποψηφίων, κατέληξαν ομοφώνως στην τελική επιλογή της Αθηνάς 

Δήμου για την θέση συνεργάτη στο γραφείο του Διευθυντή ΕΑΑ, σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης 2574/29-09-2017. 

 
Κατόπιν αυτού το ΔΣ 



 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τα υποβληθέντα   πρακτικά  στα πλαίσια της  προκήρυξης για την πρόσληψη  ενός ατόμου με 

σύμβαση έργου για την ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του Γραφείου Προέδρου καθώς και 

την εποπτεία και υποστήριξη της διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων από το Γρ. Προέδρου με χρονική 

διάρκεια ενός (1) έτους και αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής για την κάλυψη της θέσης από την 

κα Αθηνά Δήμου. 

 
Η Γραμματέας   
 Μ. Βαϊδάκη 
 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 & Διευθυντής του Ε.Α.Α 

Καθηγητής Εμμανουήλ  Πλειώνης 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μαρία Βαϊδάκη 


