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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αθήνα, 02 Ιουνίου 2022 

Αριθμ πρωτ …………..443 

 

Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης για την πλήρωση μίας θέσης ΤΕ Τεχνολόγου Ιατρικών 
Εργαστηρίων μερικής απασχόλησης (4ωρο 5θήμερο), με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου διάρκειας 24 μηνών για την κάλυψη των αναγκών του Ιατρείου του Ι.Υ.Π.. 

 

 Κατόπιν της απόφασης της ΔΕ 191/08.12.2021 της υπ’ αριθμ 319-04/05/2022 (96ΑΞ469ΗΣ3-ΓΞ8) 
ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων μερικής 
απασχόλησης (4ωρο 5νθημερο), διάρκειας 24 μηνών για την κάλυψη των αναγκών του ιατρείου του Ι.Υ.Π., 
η επιτροπή αξιολόγησης συνήλθε στις 25/05/2022 προκειμένου να αξιολογήσει τους υποβληθέντες 
φακέλους των υποψηφίων για την προαναφερόμενη θέση.  

Τα μέλη της επιτροπής ήταν (αλφαβητικά): 

• Αθανασοπούλου Ελένη, Βιοχημικός Διεύθυνσης ΤΝΜΟ και ΜΜ 

• Γκιώνη Βασιλική, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Διεύθυνσης ΕΠΠΕΝ, ΙΥΠ 

• Πετρομανωλάκη Ειρήνη, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Διεύθυνσης ΕΚΛ 
 

Η επιτροπή έλαβε υπόψιν την προκήρυξη με ΑΔΑ: 96ΑΞ469ΗΣ3-ΓΞ8 και τα κριτήρια που περιγράφονται σε 
αυτή. 

Κατόπιν της αναλυτικής ανασκόπησης των φακέλων των τεσσάρων (4) υποψηφίων διαπιστώθηκε ότι όλοι 
οι φάκελοι είναι εμπρόθεσμοι. 

Ένας εκ των υποψηφίων δεν διέθετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επομένως απορρίφθηκε από την 
διαδικασία. Πρόκειται για τον υποψήφιο Π. Α. 

Η επιτροπή αξιολόγησε τις άλλες τρεις υποψηφιότητες που πληρούσαν τα απαραίτητα προσόντα, 
βαθμολογώντας ομόφωνα τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα (1η φάση αξιολόγησης). 

Υποψήφιος Βαθμολογία  

Π.Δ. 60 

Ξ. Φ.  55 

Φ. Χ. 10 

 

Ως εκ τούτου κάλεσε σε συνέντευξη  στις 31/05/2022 τους κάτωθι τρεις υποψηφίους: 

• Φ. Χ. 

• Π. Δ. 

• Ξ. Φ. 
                                                     

Στις 31/05/2022 , έγιναν δια ζώσης στον χώρο του ΙΥΠ και οι τρεις συνεντεύξεις.  

Τα μέλη της επιτροπής, συμφωνούν στο γεγονός ότι όλοι οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα. Όσον αφορά τα μοριοδοτούμενα προσόντα και όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη με 
ΑΔΑ: 96ΑΞ469ΗΣ3-ΓΞ8, οι υποψήφιοι έλαβαν την μοριοδότηση όπως στον παρακάτω πίνακα. 
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Υποψήφιος  1η φάση  Συνέντευξη Τελική Βαθμολογία 

Π. Δ. 60 20 80 

Ξ. Φ. 55 20 75 

Φ. Χ. 10 20 30 

 

Συμπερασματικά 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  ομοφώνως εισηγείται στη Διοίκηση του Ι.Υ.Π. την πλήρωση της θέσης από την κ. 
Πετρακάκη Δήμητρα, η οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία και πληροί τα απαραίτητα 
προσόντα. 

Η κ. Πετρακάκη, διαθέτει την επιθυμητή εμπειρία σε αιμοληψίες που απαιτεί το αντικείμενο της 
προκήρυξης. Η κ. Πετρακάκη απέκτησε την εμπειρία της στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. 

Η επιτροπή ομόφωνα προκρίνει την κα Πετρακάκη, με βάση τη συνολική της βαθμολογία, για την  θέση ΤΕ 
Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων μερικής απασχόλησης (4ωρο 5νθημερο), διάρκειας 24 μηνών για την 
κάλυψη των αναγκών του ιατρείου 

Το Πρακτικό Επιλογής και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου κάθε υποψηφιότητας φυλάσσονται στο 
γραφείο Προέδρου στο κεντρικό κτίριο του ΙΥΠ και είναι διαθέσιμα, υπό τον όρο της τήρησης των 
προβλεπόμενων στο με ΑΠ Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, στους έχοντες έννομο συμφέρον υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τους όρους της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Το παρόν απόσπασμα του Πρακτικού Επιλογής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Υγείας του 
Παιδιού (www.ich.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δηλώνουν ότι ουδεμία σχέση συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή 
αγχιστείας έχουν με οποιονδήποτε υποψήφιο. 

 

                                                      Η Επιτροπή Αξιολόγησης (αλφαβητικά) 

Αθανασοπούλου Ελένη                                   Γκιώνη Βασιλική                               Πετρομανωλάκη Ειρήνη 
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