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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9485/18-09-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 45/17-09-2020 

Σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα,  συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του  Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη 

Χαριτωνίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.................................................................................................................................................... 

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/10-09-2020 και 2/15-09-2020 (αρ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 9453/16-9-

2020) Πρακτικών της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων 

για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5299/09-06-2020 

(ΑΔΑ: 61ΠΨΟΞΛΔ-Ε0Υ) 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ευάγγελος 

Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση 

τα υπ’ αρ. 1/10-09-2020 και 2/15-09-2020 (αρ. πρωτ. Ι.Ε.Π.. 9453/16-9-2020) Πρακτικά  της 

Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος  με αρ. πρωτ. 5299/09-06-2020 (ΑΔΑ: 61ΠΨΟΞΛΔ-Ε0Υ) (αρ. πρωτ.: 2593/17-

09-2020): 

 

«Πρακτικό 1/2020 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 στο γραφείο 507 στο 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα, αριθ. 36, συνήλθαν τα μέλη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 
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συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9248/08-09-2020 Απόφαση της 43ης/03-09-2020 Πράξης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ (ΑΔΑ: ΩΛΙΣΟΞΛΔ-ΓΑΩ) με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων 

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

Ενδιαφέροντος.  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  παρίστανται οι: 

α) ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Παναγιώτης Πήλιουρας, Σύμβουλος Α’ 

και τα τακτικά μέλη:  

β) κ. Ευστάθιος Στυλιάρης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός, 

γ) κ. Ευθύμιος Σταμούλης, Σύμβουλος Α’ 

 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η κ. Άννα Σπανάκη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός.  

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της.  

Κατόπιν διεξοδικής μελέτης των αιτήσεων των υποψηφίων ως προς την πληρότητα των 

προαπαιτούμενων κριτηρίων που αναφέρονται στην ανωτέρω Πρόσκληση, η Επιτροπή 

 

α π ο φ ά σ ι σ ε  ο μ ό φ ω ν α 

 

όπως προσκληθούν σε καθορισμένη ημέρα και ώρα συνέντευξης οι παρακάτω υποψήφιοι/ες, 

καθόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην ως άνω Πρόσκληση 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. 

 

1.  5743-17/06/2020 ΚΘ 1 09:30-09:45 

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 

11.  5649-16/06/2020 ΚΘ 1 12:00-12:15 

 

 

Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητηθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, από τον/την υποψήφιο που υπέβαλε αίτηση με αρ. πρωτ. 6211-24/06/2020  για την 
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ασφαλέστερη κρίση της. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία 
αξιολόγησης.   
 

Επίσης, η Επιτροπή έκρινε ότι εκτός διαδικασίας μένουν οι κ.κ.: 

 

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) 

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) 

 

Επισυνάπτεται Παράρτημα με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων. 

 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος και λύεται η συνεδρίαση …». 

 

«Πρακτικό 2/2020 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30 στο γραφείο 404 στο  

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα, αριθ. 36, συνήλθαν τα μέλη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 
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συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9248/08-09-2020 Απόφαση της 43ης/03-09-2020 Πράξης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ (ΑΔΑ: ΩΛΙΣΟΞΛΔ-ΓΑΩ) με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων 

και τη διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5299/09-06-2020 

(ΑΔΑ:61ΠΨΟΞΛΔ-Ε0Υ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  παρίστανται οι: 

α) ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Παναγιώτης Πήλιουρας, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π.,  

και τα τακτικά μέλη:  

β) κ. Ευστάθιος Στυλιάρης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός, 

γ) κ Ευθύμιος Σταμούλης, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π.  

 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η κ. Άννα Παπαδοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. με αναπληρώτρια την κ Άννα Σπανάκη, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Ι.Ε.Π.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής καθόσον παρίστανται όλα τα μέλη αυτής, 

προχώρησε στις εργασίες της, εξετάζοντας καταρχήν τα παρακάτω ζητήματα: 

 

 α) η κ. Μαρία Φούκα , με την από 14/09/2020 αίτησή της  (ΑΠ ΙΕΠ 9348/14-09-2020), ενημέρωσε ότι 

δεν θα παραβρεθεί στη συνέντευξη,  

β) ο κ. Αλκιβιάδης Εγκολφόπουλος, με την από 14/09/2020 αίτησή του (ΑΠ ΙΕΠ 9371/14-09-2020), 

ενημέρωσε ότι δεν θα παραβρεθεί στη συνέντευξη. 

γ) ο κ. Νεκτάριος Ουδενιώτης, με την από 15/09/2020 αίτησή του (ΑΠ ΙΕΠ 9376/15-09-2020), 

ενημέρωσε ότι δεν θα παραβρεθεί στη συνέντευξη.   

δ) η κ. Ουρανία Νερατζάκη, δεν προσήλθε στη συνέντευξη. 

ε) ο κ. Θωμάς Χριστόπουλος, δεν προσήλθε στη συνέντευξη.  

 

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση και μοριοδότηση των συνεκτιμώμενων προσόντων των 

υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τη 

μοριοδότηση  Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες των σελίδων 11 έως 

και 12 της ως άνω αναφερθείσας Πρόσκλησης, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του βιογραφικού και 

τα δικαιολογητικά, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα από τους/τις 

υποψηφίους/υποψήφιες.  

  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε τις εργασίες της προσκαλώντας τους/τις 

υποψηφίους/υποψήφιες που προσήλθαν για τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, σύμφωνα 

με το Πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί στη σελίδα του ΙΕΠ.  

 

Μετά από τη διαδικασία μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων 

διαμορφώνεται με φθίνουσα σειρά κατάταξης, ως εξής: 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 

Για την διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη (Κ.Θ.1) 

Α/Α ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 6126/23-6-2020 
Μεταπτυχιακό 5 

Αγγλικά 10 
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Προϋπηρεσία 50 

Συνέντευξη 30 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 95 

2 5743/17-6-2020 

Μεταπτυχιακό 5 

Αγγλικά 8 

Προϋπηρεσία 50 

Συνέντευξη 30 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 93 

3 5649/16-6-2020 

Μεταπτυχιακό 5 

Αγγλικά 10 

Προϋπηρεσία 50 

Συνέντευξη 28 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 93 

4 6212/24-6-2020 

Μεταπτυχιακό - 

Αγγλικά 10 

Προϋπηρεσία 48,56 

Συνέντευξη 29 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 87,56 

5 5397/10-6-2020 

Μεταπτυχιακό 5 

Αγγλικά 10 

Προϋπηρεσία 38,6 

Συνέντευξη 28 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 81,6 

6 6181/24-6-2020 

Μεταπτυχιακό - 

Αγγλικά 5 

Προϋπηρεσία 4,4 

Συνέντευξη 28 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 37,4 

 

Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ: 5299/09-06-2020 Πρόσκληση, εφόσον ο ανωτέρω 

προσωρινός τελικός πίνακας καταστεί οριστικός, μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) εργάσιμων 

ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη των σχετικών 

ενστάσεων, η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται τη σύναψη σύμβασης του παρακάτω υποψηφίου, ως 

ακολούθως: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗ 

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 6126/23-6-2020 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΚΘ1) 

 

Επισυνάπτεται Παράρτημα με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων. 

 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος και λύεται η συνεδρίαση …». 

 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει, ως έχουν, τα υπ’ αρ. 

1/10-09-2020 και 2/15-09-2020 (αρ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 9453/16-9-2020) Πρακτικά της Επιτροπής 

για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος  με αρ. πρωτ. 5299/09-06-2020 (ΑΔΑ: 61ΠΨΟΞΛΔ-Ε0Υ). 

Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) εργάσιμων ημερών από 

την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη των σχετικών ενστάσεων, 

ο ως άνω Πίνακας καθίσταται οριστικός. 

Το Παράρτημα με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας Πράξης. 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00, λήγει η συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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