
 
 
 

 

Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την 
 υπ΄αριθμ. 5299/09-06-2020 (ΑΔΑ: 61ΠΨΟΞΛΔ-Ε0Υ)  
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
 

Ταχ. Δ/νση  :  Αν. Τσόχα 36 
Τ.Κ. – Πόλη :  115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ 
Ιστοσελίδα :  www.iep.edu.gr 
Πληροφορίες: Α. Σπανάκη 
Email: aspan@iep.edu.gr 
Τηλ.:  213 13 35 201 

Αθήνα 11/9/2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διενέργεια συνεντεύξεων στο ΙΕΠ 

 

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5299/09-06-2020 (ΑΔΑ: 61ΠΨΟΞΛΔ-Ε0Υ) Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για 

την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υπ.1 της 

Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδ. ΟΠΣ 5035543 η Επιτροπή 

Αξιολόγησης αιτήσεων προσκαλεί την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων, 4ος όροφος, στο ΙΕΠ, τους παρακάτω υποψήφιους προκειμένου να αξιολογηθούν 

και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης (βλ. Πίνακα 1): 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, 

αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line 

διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη μέχρι τη 

Δευτέρα 14/09/2020 και ώρα 13:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση aspan@iep.edu.gr με 

κοινοποίηση στο it@iep.edu.gr. 

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι/ες που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα, όπως ορίζονται στην 

παραπάνω αναφερόμενη Πρόσκληση, δεν αξιολογούνται περαιτέρω και δεν καλούνται σε 

συνέντευξη. (βλ. Πίνακα 2). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη 
 

ΤΡΙΤΗ 15/9/2020 

1.  

5743-17/06/2020 

 

ΚΘ 1 

09:30-09:45 

http://www.iep.edu.gr/
callto:213%2013%2035%20212
mailto:aspan@iep.edu.gr
mailto:it@iep.edu.gr


 
 
 

 

2.  

6212-24/06/2020 

 

ΚΘ 1 

09:45-10:00 

3.  
5397-10/06/2020 

 

ΚΘ 1 
10:00-10:15 

4.  
5715-17/06/2020 

 

ΚΘ 1 
10:15-10:30 

5.  
6193-24/06/2020 

 

ΚΘ 1 
10:30-10:45 

6.  
6181-24/06/2020 

 

ΚΘ 1 
10:45-11:00 

7.  

6126-23/06/2020 

 

ΚΘ 1 

11:00-11:15 

8.  
6152-23/06/2020 

 

ΚΘ 1 
11:15-11:30 

9.  
5465-11/06/2020 

 

ΚΘ 1 
11:30-11:45 

10.  6211-24/06/2020 ΚΘ 1 11:45-12:00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μη αποδεκτές αιτήσεις 

 

 

Αρ. πρωτ. 

Αίτησης 

Αιτιολογία 

5399-

11/06/2020 

 

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σε θέματα διοίκησης και 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 4.1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – 

Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on-off) και δε βαθμολογούνται) 

τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη σχετική παράγραφο (σ. 11/17) 

6058-

21/06/2020 

 

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σε θέματα διοίκησης και 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 4.1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – 

Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on-off) και δε βαθμολογούνται) 

τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη σχετική παράγραφο (σ. 11/17) 



 
 
 

 

5747-

17/06/2020 

 

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σε θέματα διοίκησης και 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 4.1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – 

Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on-off) και δε βαθμολογούνται) 

τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη σχετική παράγραφο (σ. 11/17) 

5649-

16/06/2020 

 

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σε θέματα διοίκησης και 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 4.1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – 

Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on-off) και δε βαθμολογούνται) 

τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη σχετική παράγραφο (σ. 11/17) 

5675-

16/06/2020 

 

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σε θέματα διοίκησης και 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 4.1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – 

Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on-off) και δε βαθμολογούνται) 

τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη σχετική παράγραφο (σ. 11/17) 

5681-

16/06/2020 

 

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σε θέματα διοίκησης και 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 4.1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – 

Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on-off) και δε βαθμολογούνται) 

τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη σχετική παράγραφο (σ. 11/17) 

6139-

23/06/2020 

 

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σε θέματα διοίκησης και 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 4.1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – 

Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on-off) και δε βαθμολογούνται) 

τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη σχετική παράγραφο (σ. 11/17) 

5659-

16/06/2020 

 

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 4.1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – 

Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on-off) και δε βαθμολογούνται) 

τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη σχετική παράγραφο (σ. 11/17) 

 

 


