
Σελ. 1 από 5. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7757/24-06-2022 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 35/23-06-2022 

Σήμερα, 23 Ιουνίου 2022, 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.: Αναστάσιος 

Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζει η κ. Ζωή Γείτονα. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/21-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων 

υποψηφίων που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 6087/17-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ8Ω4ΟΞΛΔ-

7ΤΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία για τις ανάγκες 

της Ενέργειας WP1 (T1.2): «Διοικητική και οικονομική υποστήριξη» (Administrative 

and financial support)  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Learning from the 

extremes» (Grant Agreement, number: LC-01760255/101052266 Learning from the 

Extremes) 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευτυχία 

Χαλβαντζή, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 1/21-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων 

που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 6087/17-05-2022 Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 1920/22-06-2022): 

«Πρακτικό 1/2022 

 

Στην Αθήνα σήμερα Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε διά ζώσης, στον 4ο όροφο, 

στο γρ. 405,  ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, η συσταθείσα με την υπ’αρ. πρωτ. 7005/07-06-
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Σελ. 2 από 5. 

2022 (απ. πρ.  32/02-06-2022, ΑΔΑ: Ω5ΒΖΟΞΛΔ-Ρ5Η) Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων με 

θέμα την αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6087/17-05-2022 (ΑΔΑ: 

Ψ8Ω4ΟΞΛΔ-7ΤΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία για τις ανάγκες της Ενέργειας WP1 (T1.2): 

«Διοικητική και οικονομική υποστήριξη» (Administrative and financial support) στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Έργου «Learning from the extremes» (Grant Agreement, number: LC-01760255 / 

101052266 Learning from the Extremes). 

  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  έλαβαν μέρος οι: 

 

1) κ. Σοφία Χωλίδη, Σύμβουλος Β’ του Ι.Ε.Π. και Υπεύθυνη του Έργου «Learning from the 

extremes», ως Πρόεδρος  

2) κ. Μαρία Νίκα, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π. και μέλος της Ε.Ο.Ε. του Έργου «Learning from the 

extremes»  

3) κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. και μέλος της Ε.Ο.Ε. του Έργου 

«Learning from the extremes»  

 Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η κ. Χριστίνα Ερριέττα Συκά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. και 

Μέλος της Ε.Ο.Ε. του Έργου «Learning from the extremes». 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση. Η Επιτροπή, αφού απέκτησε πρόσβαση στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω του μητρώου του ΙΕΠ, στο οποίο υπεβλήθησαν οι αιτήσεις, άρχισε τη 

μελέτη και την από κοινού αξιολόγηση των ηλεκτρονικών φακέλων 5 (πέντε) υποψηφίων για τη θέση 

της Διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Learning from 

the extremes» (Grant Agreement, number: LC-01760255 / 101052266 Learning from the Extremes). 

 

 

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6087/17-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ8Ω4ΟΞΛΔ-7ΤΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) 

ελεύθερο επαγγελματία για τις ανάγκες της Ενέργειας WP1 (T1.2): «Διοικητική και 

οικονομική υποστήριξη» (Administrative and financial support) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Έργου «Learning from the extremes» (Grant Agreement, number: LC-01760255 / 101052266 

Learning from the Extremes). 

2) τις αιτήσεις με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβλήθηκαν 

εμπρόθεσμα σε  ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΕΠ: 

(https//www.iep.edu.gr/services/mitroo/), σύμφωνα με την ως άνω πρόσκληση,  

3) το γεγονός ότι όλοι οι υποψήφιοι/ες πληρούν το On/Off κριτήριο « Πτυχίο Πανεπιστημίου 

(Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι.). της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του 

εξωτερικού», 

 

 

αποφάσισε  ομόφωνα: 

 

Α) να διαμορφώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά μορίων 

μετά την αξιολόγηση των βαθμολογούμενων κριτηρίων, ως εξής:  
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Σελ. 3 από 5. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  

  

  

Υποψήφιοι 

Αρ. Πρωτ. 

Αίτησης  

6925-

06/06/2022 

Αρ. Πρωτ. 

Αίτησης  

6907-

05/06/2022 

Αρ. Πρωτ. 

Αίτησης   

6922-

06/06/2022 

Αρ. Πρωτ. 

Αίτησης   

6923-

06/06/2022 

Αρ. Πρωτ. 

Αίτησης   

6924-

06/06/2022 

ON/OFF 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Πτυχίο Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι.). 

της ημεδαπής ή ισότιμο και 

αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ 

πτυχίο του εξωτερικού 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κριτήρια Αξιολόγησης Μέγιστη 

Βαθμολο

γία 

     

  1. Μεταπτυχιακός 

/Διδιακτορικός Τίτλος 

Έως 15 0 0 10 0 0 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Σπουδών στον τομέα της 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

/Ανθρώπινου 

Δυναμικού/Οικονομικών 

της ημεδαπής ή αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών της 

αλλοδαπής νομίμως 

αναγνωρισμένος και 

συναφής με το αντικείμενο 

της υπό πλήρωση θέσης 

10   10   

Διδακτορικός Τίτλος 

Σπουδών στον τομέα της 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

/Ανθρώπινου 

Δυναμικού/Οικονομικών 

της ημεδαπής ή αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών της 

αλλοδαπής νομίμως 

αναγνωρισμένος και 

συναφής με το αντικείμενο 

της υπό πλήρωση θέσης.  

15      

2. Αγγλικά Έως 5 2 5 5 2 5 

Δ1. Καλή γνώση της Ξένης 

γλώσσας, επιπέδου Β2, 

σύμφωνα με το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

2 2   2  
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Σελ. 4 από 5. 

Αναφοράς για τις γλώσσες 

(CEFR) 

Δ2. Πολύ καλή γνώση της 

Ξένης γλώσσας, επιπέδου 

Γ1, σύμφωνα με το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς για τις γλώσσες 

(CEFR) 

4      

Δ3. Άριστη γνώση της Ξένης 

γλώσσας, επιπέδου Γ2, 

σύμφωνα με το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς για τις γλώσσες 

(CEFR) 

5  5 5  5 

Επαγγελματική 

εμπειρία/συμμετοχή στη 

διαχείριση/ διοικητική και 

οικονομική υποστήριξη σε 

ερευνητικά και 

εκπαιδευτικά 

συγχρηματοδοτούμενα 

έργα ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων της 

τελευταίας 15ετίας, ως 

εξής: 

 4.α για κάθε μήνα 

εμπειρίας σε μεγάλης 

κλίμακας έργα, συνολικού 

προϋπολογισμού άνω του 

1 εκατ. Ευρώ, 1 μόριο 

4.β για κάθε μήνα 

εμπειρίας σε έργα 

προϋπολογισμού κάτω του 

1 εκατ. Ευρώ, 0,5 μόριο  

50 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(πλην της συνέντευξης) 

2 5 15 2 5 

 

Η αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων στους ανωτέρω πίνακες με τον αρ. Πρωτ. της 

αίτησης ΙΕΠ περιλαμβάνεται στο Παράρτημα,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

πρακτικού. 
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Σελ. 5 από 5. 

Β)  να μην καλέσει σε συνεντεύξεις κανέναν / καμία από τους / τις υποψηφίους, καθώς αυτοί/ές δεν 

πληρούν την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των 30 από το σύνολο των 100 μορίων, όπως προβλέπει 

η οικεία πρόσκληση και  

 

Γ) να κηρύξει άγονη την παρούσα διαδικασία αξιολόγησης. 

  

Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 6087/17-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ8Ω4ΟΞΛΔ-7ΤΙ) Πρόσκληση, 

ακολουθεί διάστημα πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης για 

ενστάσεις. Μετά την άπρακτη παρέλευση της περιόδου ενστάσεων ή μετά από την απόρριψη των 

σχετικών ενστάσεων, η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται την επαναπροκήρυξη της θέσης μέσω 

δημιουργίας νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Ενέργειας WP1 (T1.2): 

«Διοικητική και οικονομική υποστήριξη» (Administrative and financial support) στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Έργου «Learning from the extremes» (Grant Agreement, number: LC-01760255 / 

101052266 Learning from the Extremes).   

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 11:30 π.μ. η επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της, αφού συνέταξε το 

παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως». 

 

 Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το ως άνω υπ’ αρ. 

1/21-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων που αφορά 

στην υπ’ αρ. πρωτ. 6087/17-05-2022 Πρόσκληση. 

Το Παράρτημα με την αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων με τον αρ. 

πρωτ. της αίτησης ΙΕΠ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:30, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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