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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7169/29-06-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 30/28-06-2018 

Σήμερα 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, 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. Γεράσιμου Κουζέλη. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του 

Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης 

και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος και Γεωργία 

Φέρμελη. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μαρία Τριανταφυλλίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/22.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1914/07.03.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήματος προς 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με έως δύο (02) 

Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη 

των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 

1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 

5008057, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα 

Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 1/22.06.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την 

υπ’ αρ. πρωτ. 1914/07.03.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 

1657/28-06-2018): 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο   

της Συνεδρίασης της 22ης/ 06/2018 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 22 Ιουνίου  2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην έδρα του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί της οδού Αν. Τσόχα 36 στην Αθήνα, συνεδρίασε η Επιτροπή 

που συστήθηκε με την αριθμ. 5013/21-05-18 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΨΖΠ7ΟΞΛΔ-Ξ55) δυνάμει της αριθμ. 22/17-05-2018 Πράξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6346/26.09.2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) 

απόφασης ανασυγκρότησης συλλογικών οργάνων ως προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, 

προκειμένου να αξιολογήσει την ένσταση που υποβλήθηκε από την  Ελευθερία Τσιγαρίδα και 

αφορά στην με αριθμό πρωτ. 1914/07-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης ελεύθερους επαγγελματίες 

για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 

«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020.  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι:  

1. Χρύσα Πετράκη, Δικηγόρος στο Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος,  

2. Ειρήνη Κυριακίδη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος, 

3. Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος. 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε  η κ. Χριστίνα Μαλτέζου, αποσπασμένη διοικητική στο Ι.Ε.Π. 

Κατόπιν διαπίστωσης της νόμιμης απαρτία της Επιτροπής, αφού παρίστανται όλα τα μέλη της, η 

Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την με αριθμό πρωτ. 1914/07-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης ελεύθερους επαγγελματίες 

για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 

«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020. 

2. Την υπ΄ αριθμ. 37/21-09-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της 

«Ανασυγκρότησης των συλλογικών οργάνων, που αφορούν στις διαδικασίες για πάσης φύσεως 

προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από το Ι.Ε.Π., καθώς και στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων 

και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και λοιπών του Ι.Ε.Π., βάσει του ν.4412/2016», σε συνέχεια 

της οποία εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 6346/26-09-2017 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ). 

3. Την υπ΄ αριθμ. 22/17-05-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6346/26.09.2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) απόφασης ανασυγκρότησης 

συλλογικών οργάνων ως προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.», σε συνέχεια της οποία 

εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 5013/21-05-2018 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του 

Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΨΖΠ7ΟΞΛΔ-Ξ55). 

4. Την υπ΄ αριθμ. 14/ 29-03-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. αρ. πρωτ. 3864/03-

04-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΕΠΟΞΛΔ-ΕΑΟ), περί της «Ανασυγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων 

Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων».  
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5. Το αριθμ. 19/27-04-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 4460/27-04-

2018 (ΑΔΑ: 6ΤΩΛΟΞΛΔ-Ν7Ε) και με θέμα: «Έγκριση του υπ’ αρ. 1/30-03-2018 Πρακτικού της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση 

Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την με αρ. 

πρωτ. 1914/07-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά 

την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με έως δύο 

(02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών 

διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για 

την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε 

θέματα μαθητείας» με MIS 5008057, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

6. Την με αριθμ. Εσωτ. πρωτ.1169/09-05-2018 διαβίβαση της  Ένστασης της κ. Ελευθερίας 

Τσιγαρίδα, από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.  

7. Την Ένσταση της  κ. Ελευθερίας Τσιγαρίδα, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 04η-05-2018 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 4640. 

8. Τα κατατεθειμένα εντός του  φακέλου δικαιολογητικά της  ενιστάμενης. 

Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω ένστασης. 

1. Η από 04η-05-2018 ένσταση της κ. Ελευθερίας Τσιγαρίδα, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται 

παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω υποψήφια ενίσταται και 

παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «…Με την υπ αριθµ. Πρωτ. 2157/25/09.03.2018 αίτηση 

υποβολής  του φακέλου των αντίστοιχων στοιχείων και δικαιολογητικών µου και έπειτα από την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ µε αριθ. πρωτ. 1914/07-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΜ20ΞΛΔ-

ΘΧ5) που αφορά την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου, µε έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης ελεύθερους επαγγελματίες για την 

κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 

«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση  

εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» µε MIS 5008057, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020 και συγκεκριμένα κατά του Πίνακα Αποκλειόμενων της θέσης µε κωδικό  Κ.Θ.2, συμμετείχα 

στην αντίστοιχη διαδικασία επιλογής. Συγκεκριμένα υπέβαλα αίτηση για την Οικονομική 

Υποστήριξη του Έργου / Κωδικός Θέσης Κ.Θ.2. Μετά την ανάρτηση των Αποτελεσμάτων (σχετικό 

αριθμ. πρωτ. έγγραφο 4460/27-04-2018) και συγκεκριμένα του «Πίνακα Αποκλειομένων της Κ.Θ.2 

Θέσης: Οικονομική Υποστήριξη του Έργου», διαπίστωσα ότι έχω αποκλειστεί από την διαδικασία 

γιατί όπως αναφέρεται στο απόσπασμα του Πρακτικού, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν διαθέτω τα 

απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στις σελίδες 5, 6 της µε αρ. πρωτ. 1914/07-03-2018 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π., και συγκεκριμένα στο αντίστοιχο πεδίο που 

αφορά στο ονοματεπώνυμό µου αναφέρεται ότι δεν διαθέτω την απαιτούμενη επαγγελματική 

εμπειρία.  

Με την παρούσα ενίσταμαι κατά των Αποτελεσμάτων που προαναφέρω και µε θέτουν εκτός της  

διαδικασίας αξιολόγησης.  

Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας µου, υπέβαλα βεβαιώσεις εμπειρίας στις οποίες  

αναγράφεται µε σαφήνεια ότι διαθέτω επαγγελματική  εμπειρία σε θέματα οικονομικής 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων πολύ περισσότερη από την ζητούμενη των 24 μηνών 

που θέτει  η Πρόσκληση. Ειδικότερα θα ήθελα να αναφέρω την: 1. Βεβαίωση Εμπειρίας, που σας 

έχω επισυνάψει, από τον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, αριθμ. πρωτ. 54/3.7.2014, όπου στην 2η 

παράγραφο αναφέρει ότι «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ασχολήθηκε µε επαγγελματισμό και  

υπευθυνότητα µε την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου του 

προγράμματος, ... » και στην 1η παράγραφο αναφέρει ότι η χρονική διάρκεια απασχόλησής µου 

στο πρόγραμμα ήταν 2ετής, από 3/7/2012 έως 2/7/2014 καθώς επίσης και ότι επρόκειτο για 

πρόγραμμα που άνηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», 
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Υποέργο 11, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής  Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΕΥΣΥ ΔΕ- ΥΠΕΣ). 2. Βεβαίωση Εμπειρίας, που σας έχω επισυνάψει, από το ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, αριθµ. πρωτ. 173/29.11.2017, όπου 

στην 2η παράγραφο αναφέρει ότι «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ασχολήθηκε µε επαγγελματισμό και 

υπευθυνότητα µε την Διοίκηση, το Συντονισμό, την Παρακολούθηση υλοποίησης και τη Διοικητική 

Υποστήριξη του Φυσικού και του Οικονομικού  Αντικειμένου  των Έργων που εντάσσονταν σε 

Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις Εκπαίδευσης Ενηλίκων που υλοποιήθηκαν από το ΚΕΚ μεταξύ των 

ετών 2004-2011.» και στην 1η  παράγραφο αναφέρει ότι η χρονική περίοδος εργασίας µου στο ΚΕΚ 

ήταν από 27/4/2004 έως 31/12/2011. 3. Βεβαίωση Εμπειρίας, που σας έχω επισυνάψει, από το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αριθµ. πρωτ. 318/19.01.2016, όπου στη 2η παράγραφο 

αναφέρει ότι «Αντικείμενο  της εργασίας της ήταν η υποστήριξη των γραφείων Οικονομικής 

Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Λογιστικής Υποστήριξης  της Υποδιεύθυνσης 

Οικονομικής Υπηρεσίας στην υλοποίηση (εκκαθάριση) δαπανών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

... » και στην 1η παράγραφο αναφέρει το χρονικό διάστημα απασχόλησης µου από 22/7/2015 έως 

31/12/2015. 4. Για την τεκμηρίωση της ανωτέρω (α/α 1,2,3) επαγγελματικής εμπειρίας σας έχω 

επισυνάψει τις αντίστοιχες  βεβαιώσεις  χρόνου ασφάλισης από το ΙΚΑ και το ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) καθώς 

και τις αντίστοιχες συμβάσεις όπου απαιτείτο. 5. Επίσης διευκρινίζω ότι οι συγχρηματοδοτούμενες 

πράξεις που αναφέρονται στις βεβαιώσεις εμπειρίας µε α/α 1,2,3 αφορούν στην προγραμματική 

περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013, αφού υλοποιήθηκαν µέχρι τέλος του έτους 2015. Ως εκ τούτων 

πιστοποιείται ότι διαθέτω εμπειρία στην οικονομική διαχείριση  συγχρηματοδοτούμενων έργων 

άνω των 24 μηνών.  

Για όλα τα παραπάνω και µε την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός µου. ΑΙΤΟΥΜΑΙ  1. Να γίνει 

δεκτή η παρούσα ένστασή µου. 2. Να γίνει αναμόρφωση των πινάκων των αποτελεσμάτων, να 

αφαιρεθεί το ονοματεπώνυμο µου από τον Πίνακα Αποκλειομένων για κωδικό θέσης Κ.Θ.2 και να 

συμπεριληφθεί στον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 

ΘΕΣΗΣ Κ.Θ.2, ώστε να έχω την ευκαιρία αξιολογηθώ περαιτέρω για την αντίστοιχη θέση. Συνημμένα 

σας υποβάλω εκ νέου τις προαναφερθείσες Βεβαιώσεις Εμπειρίας καθώς και αυτές των  

Ασφαλιστικών Φορέων». 

Η Επιτροπή, κατόπιν εξέτασης του  φακέλου της ενιστάμενης διαπίστωσε τα εξής: 

1. H βεβαίωση εμπειρίας από τον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ με αριθμ. πρωτ. 54/3.7.2014, που η 

ενιστάμενη επικαλείται στην ένστασή της και έχει επισυνάψει στην αίτησή της υποψηφιότητάς της 

αναφέρει τα εξής: «….Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ασχολήθηκε µε επαγγελματισμό και  υπευθυνότητα 

µε την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, 

με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας/πληροφόρησης και επιμορφωτικών 

εργαστηρίων. Στο πλαίσιο του Σχεδίου εισηγήθηκε σε 4 επιμορφωτικά εργαστήρια, διάρκειας 6 

ωρών το κάθε ένα, σε θέματα σχετικά με την διάγνωση και αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων. 

Τα εργαστήρια ήταν τα ακόλουθα: ……. Επίσης η ανωτέρω επιμελήθηκε το κείμενο «Οδηγός 

Αυτοβοήθειας για την αυτοδιαχείριση των έμφυλων διακρίσεων», που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 

Σχεδίου από το ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ». 

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης της ενιστάμενης στο πρόγραμμα ήταν 2ετής, από 3/7/2012 έως 

2/7/2014 (24 μήνες). 

2. Η Βεβαίωση εμπειρίας από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΠΛΕΓΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με αριθµ. πρωτ. 173/29.11.2017, που η ενιστάμενη επικαλείται στην ένστασή 

της και έχει επισυνάψει στην αίτησή της υποψηφιότητάς της αναφέρει τα εξής: «…Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ασχολήθηκε µε επαγγελματισμό και υπευθυνότητα µε την Διοίκηση, το Συντονισμό, την 

Παρακολούθηση υλοποίησης και τη Διοικητική Υποστήριξη του Φυσικού και του Οικονομικού  

Αντικειμένου των Έργων που εντάσσονταν σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων που υλοποιήθηκαν από το ΚΕΚ μεταξύ των ετών 2004 έως 2011. Ειδικότερα η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
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ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ καθόλη τη διάρκεια της εργασίας της στο ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΕ ασχολήθηκε ενεργά και με 

επιτυχία με τη Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό – 

Επαναπροσανατολισμό ανέργων και ανέργων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο. Διερευνώντας το προφίλ του ανέργου με τη χρήση συνέντευξης και συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίου γινόταν διάγνωση των αναγκών του με στόχο την κινητοποίηση, ενδυνάμωση και 

διευκόλυνση των ανέργων στο πλαίσιο της προσπάθειας ένταξής/επανένταξής τους στην αγορά 

εργασίας». 

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης της ενιστάμενης στο πρόγραμμα ήταν 2ετής, από 3/7/2012 έως 

2/7/2014 (24 μήνες). 

3. Η Βεβαίωση Εμπειρίας από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αριθµ. πρωτ. 

318/19.01.2016, που η ενιστάμενη επικαλείται στην ένστασή της και έχει επισυνάψει στην αίτησή 

της υποψηφιότητάς της αναφέρει τα εξής: «…Αντικείμενο  της εργασίας της ήταν η υποστήριξη των 

γραφείων Οικονομικής Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Λογιστικής 

Υποστήριξης  της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας στην υλοποίηση (εκκαθάριση) δαπανών 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ... » , με χρονικό διάστημα απασχόλησης από 22/7/2015 έως 

31/12/2015. 

4. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 5447/29-11-2017 Βεβαίωση Ασφάλισης από τον 

ασφαλιστικό φορέα της ενιστάμενης βεβαιώνεται ότι η ενιστάμενη ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ…από 

04/2002 έως 12/2014, από παροχή εξαρτημένης εργασίας στους κάτωθι εργοδότες:…. 04/2004 έως 

12/2011 στον εργοδότη με την επωνυμία ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ, με ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες υπηρεσίες 

εκπαίδευσης π.δ.κ.α….., από 07/2012 έως 07/2014 στον εργοδότη με την επωνυμία ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ 

ΠΟΛΗ-ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, με ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

Υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση. 

Στην προκείμενη περίπτωση, η ενιστάμενη υπέβαλε αίτηση για τη θέση Κ.Θ.2, η οποία έχει ως 

αντικείμενο την οικονομική υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε 

θέματα μαθητείας», για τη Δράση 1, με MIS: 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

ενδεικτικά:  

 Υποστήριξη οικονομικών πράξεων.  

 Οικονομική εκκαθάριση, δεδομένης της φύσης της Πράξης (διασπορά των επιμορφώσεων 

σε ολόκληρη την επικράτεια, μεγάλος αριθμός εμπλεκομένων επιμορφωτών – 

επιμορφούμενων /εκπαιδευτικών). (σελ.. 4-5/20 της οικείας Πρόσκλησης).  

Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στην οικεία Πρόσκληση (σελ. 5-6/20) απαιτείται, μεταξύ άλλων, 

επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων 

τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ενώ μοριοδοτείται  (σελ.. 8/20), μεταξύ άλλων,  

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης/εκκαθάρισης συγχρηματοδοτούμενων 

έργων ΕΣΠΑ στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-2020 επιπλέον της 

απαιτούμενης, αθροιστικά. Ο μέγιστος αριθμός μηνών βαθμολογούμενης εμπειρίας που 

λαμβάνεται υπόψη, είναι οι εξήντα (60) μήνες, επιπλέον των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών εμπειρίας 

που είναι προαπαιτούμενη. Για κάθε μήνα εμπειρίας, ο υποψήφιος λαμβάνει ένα (1) μόριο, με 

μέγιστο τα εξήντα (60) μόρια.  

Η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση ( σελ.. 9-10/20) 

αποδεικνύεται:  

« Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. 

πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται 

βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα και αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. 
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Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και να βεβαιώνεται, το είδος και το 

αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της εκτελεσθείσας υπηρεσίας.  

 Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, σωρευτικά:  

1. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 

επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει 

με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής 

ή Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να 

δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, 

φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.  

2. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 

διάρκεια της ασφάλισης.  

 Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία, σωρευτικά:  

1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισής του.  

2. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται 

επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του.  

3. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που 

καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας». 

 Η διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (σελ.13 /20)  περιλαμβάνει:  

«  Έλεγχο της πληρότητας των υποψηφιοτήτων κατά τα ανωτέρω.  

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των συνεκτιμώμενων προσόντων των υποψηφίων       

        αντισυμβαλλομένων  

 

Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους 

όρους της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή των 

καλύτερων προτάσεων που εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου σύμφωνα 

με τις ανάγκες υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ι.Ε.Π. Επιπρόσθετα η 

Επιτροπή Αξιολόγησης δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή των αντισυμβαλλομένων τα 

κοινωνικά κριτήρια της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, καθώς προέχουν τα κριτήρια, τα 

οποία έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου και 

εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεσή του».   

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω και από το σύνολο των υποβληθέντων εγγράφων, 

κρίνεται ότι δεν προκύπτει με σαφήνεια η επαγγελματική εμπειρία της ενιστάμενης ως προς το 

είδος και τον συγκεκριμένο χρόνο απασχόλησής της. Συγκεκριμένα, δεν αποσαφηνίζεται η 

επαγγελματική εμπειρία της ενιστάμενης στο αμιγώς οικονομικό αντικείμενο της υπό ανάθεσης 

θέσης Κ.Θ.2. και ενδεικτικά ως προς την υποστήριξη οικονομικών πράξεων και οικονομικής 

εκκαθάρισης, πλην αυτής στο Ι.Ε.Π. για διάστημα πέντε (5) μηνών και δέκα (10) ημερών. Ομοίως 

δεν αποσαφηνίζονται τα ανωτέρω από την υπεύθυνη δήλωση της ιδίας, ενώ σε άλλη Πρόσκληση 

του Ι.Ε.Π. ( με αριθμό πρωτ. 3696/29-03-2018 (ΑΔΑ:64ΩΤΟΞΛΔ-5ΞΕ), στην οποία ομοίως έκανε 

ένσταση και εξετάστηκε ο φάκελος της ενιστάμενης από την Επιτροπή, η ίδια η ενιστάμενη στην 

αίτησή της, με τις ίδιες κατατεθειμένες βεβαιώσεις, δηλώνει ότι στην ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 

απασχολήθηκε με τη Διοικητική υποστήριξη προγράμματος συγχρηματοδοτούμενης πράξης και στο 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ απασχολήθηκε ως Υπεύθυνη 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι τόσο ο απαιτούμενος όσο και τυχόν 

μοριοδοτούμενος χρόνος εμπειρίας της ενιστάμενης, αμιγώς, σε υποστήριξη οικονομικών πράξεων 

και οικονομικής εκκαθάρισης, όπως αναφέρεται στην οικεία Πρόσκληση, δεν δύναται να 

προσδιοριστεί και να προσμετρηθεί.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

  ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την απόρριψη της ένστασης της κ. Ελευθερίας Τσιγαρίδα που αφορά τη θέση με κωδικό ΚΘ2  για 

τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 16:20, έληξε η Συνεδρίαση». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω Πρακτικό 1/22.06.2018 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1914/07.03.2018 Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ομόφωνα, αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης της κ. 

Ελευθερίας Τσιγαρίδα που αφορά τη θέση με κωδικό ΚΘ2  για τους λόγους που 

διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

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

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

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Μαρία Τριανταφυλλίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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