
Σελ. 1 από 7. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12860/06-12-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 50/05-12-2019 

Σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, 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. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/21-11-2019 και 2/28-11-2019 Πρακτικών της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 

10728/11-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΜΤΟΞΛΔ-ΙΣΖ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

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

Εμπειρογνώμονα Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών 

παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού υλικού στο πλαίσιο της Πράξης 

«Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο 

πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», με MIS: 5032906 στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2014-2020 

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση τα υπ’ αρ. 1/21-11-2019 και 2/28-11-2019 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 10728/11-10-2019  

Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 3449/03-12-2019): 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/21-11-2019                            

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων, 

υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 10728/11-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΜΤΟΞΛΔ-ΙΣΖ) πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Εμπειρογνώμονα Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την 

κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού υλικού στο πλαίσιο της 

Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο 

της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», με MIS: 5032906.  

 

Σήμερα την 21η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.15 μ.μ. συνεδρίασε στα γραφεία του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, επί της οδού Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την με αρ. πρωτ. 10012/01.10.2019 (Ψ87ΕΟΞΛΔ-ΟΒΖ), 

απόφαση του ΙΕΠ για την Αξιολόγηση Προσόντων φυσικών ή νομικών προσώπων για την 

υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών Προσκλήσεων 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 10728/11-10-2019 (ΑΔΑ: 

ΨΔΜΤΟΞΛΔ-ΙΣΖ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα/μία (1) Εμπειρογνώμονα Πτυχιούχο 

Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού 

υλικού στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των 

μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», με MIS: 5032906 του 

επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την  Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) . 

 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν: 

 κ. Ευστράτιος Ψάλτου, Σύμβουλος Β’ ΙΕΠ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

 κ. Μάριος Ευαγγελινός, Σύμβουλος Β’ του ΙΕΠ, ως μέλος, αντικαθιστώντας τον κ. Ελευθέριο 

Βεκρή, ο οποίος απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 

 κ. Ντζελέπης Βασίλειος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός του ΙΕΠ, ως μέλος, αντικαθιστώντας 

την κ. Μαρία Πατσή, η οποία απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. 

 

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η κ. Αγιούμπ Μαρία-Σάλμα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, 

κλάδου ΠΕ60, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 

Μετά από τη διαπίστωση της κατά τον νόμο απαρτίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης άρχισε τις εργασίες 

της με την εξέταση των φακέλων-αιτήσεων που απέστειλαν ταχυδρομικά οι υποψήφιοι. Κατά τη 

διαδικασία ελέγχου των φακέλων διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι των υποψηφίων κατατέθηκαν 

εμπρόθεσμα στο Πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Ι.Ε.Π. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στην αποσφράγιση των εμπρόθεσμων φακέλων-

αιτήσεων, ταξινόμησε τις αιτήσεις των υποψηφίων και προέβη στις εργασίες για τη διαπίστωση της 

υποβολής της προβλεπόμενης αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος και των λοιπών στοιχείων, 

όπως αυτά ορίζονται στις σελ. 8-9 της με αρ. πρωτ.  10728/11-10-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. 

Μετά από διεξοδικό έλεγχο του περιεχομένου των φακέλων των υποψηφίων κατά τα ως άνω 

οριζόμενα, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιότητας λαμβάνοντας 

υπόψη: 
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α) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 10728/11-10-

2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π., 

β) τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μετά τη 

δημοσίευση της ανωτέρω Πρόσκλησης,  

γ) το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, 

σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

φάκελο είναι ακριβή και αληθή. 

 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή έκρινε ότι οι υποψήφιοι για τις προκηρυχθείσες θέσεις είναι οι 

εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. 11261/29-10-2019 

2. 11233/29-10-2019 

3. 11237/29-10-2019 

4. 11077/22-10-2019 

5. 11190/25-10-2019 

 

Η αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων με τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΙΕΠ 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.   

 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή έκρινε ότι οι παρακάτω υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα 

προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στις σελ. 8-9 της με αρ. πρωτ. 10728/11-10-2019 Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. και προχώρησε στη σύνταξη σχετικού πίνακα (Πίνακας Β) ως 

ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                           ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1 11237/29-10-2019 Διαθέτει χαμηλότερο του απαραίτητου επιπέδου των 

επίσημων ξένων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

επιπέδου Γ1, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙV. 

1 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) κριτήρια αποκλεισμού, τα οποία 

ορίζονται σωρευτικά στη σχετική παράγραφο (σελ.8). 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση και μοριοδότηση των συνεκτιμώμενων  

προσόντων των υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα 

με τις σελ. 8-9 της ως άνω αναφερθείσας Πρόσκλησης.  Με βάση την αξιολόγηση και των 

απαιτούμενων και επιπρόσθετων προσόντων των υποψηφίων η Επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη 

του παρακάτω Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων, ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   
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α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τεκμηριωμέ

νη εμπειρία 

συμμετοχής 

σε 

έργα/εκπαιδ

ευτικά 

προγράμματ

α ή 

προγράμματ

α σπουδών, 

σε 

επιμόρφωση 

εκπαιδευτικ

ών ή σε 

παραγωγή 

εκπαιδευτικ

ού υλικού 

σχετικά με 

τη 

διαφοροποι

ημένη 

διδασκαλία. 

Η 

βαθμολογία 

ορίζεται σε 

τρεις (3) 

μονάδες ανά 

μήνα, για 

συμμετοχή 

σε ένα από 

τα ως άνω 

με μέγιστο 

τους 10 

μήνες.   

Δημοσιευμένο 

επιστημονικό 

έργο (βιβλία, 

άρθρα σε 

επιστημονικά 

περιοδικά/συλ

λογικούς 

τόμους, 

ανακοινώσεις 

σε 

επιστημονικά 

συνέδρια) 

σχετικό με τη 

διαφοροποιημέ

νη διδασκαλία. 

Το 

δημοσιευμένο 

έργο θα 

βαθμολογείται 

τρεις (3) 

μονάδες ανά 

δημοσίευση 

που σχετίζεται 

με το 

αντικείμενο της 

Διαφοροποιημέ

νης 

Διδασκαλίας 

και με τη 

θεματική για 

την οποία έχει 

υποβάλλει 

αίτηση ο/η 

υποψήφιος/α, 

με μέγιστο τις 

10 

δημοσιεύσεις.  

Το δείγμα θα 

πρέπει να 

περιλαμβάνει 

μια πρόταση 

διαφοροποιημέν

ης διδασκαλίας 

διάρκειας δύο (2) 

διδακτικών 

ωρών σχετικής 

με τη θεματική 

(ΚΘ) για την 

οποία ο/η 

υποψήφιος/α 

υποβάλλει 

αίτηση και να 

περιλαμβάνει τις 

εξής 

παραμέτρους 

διαφοροποίησης

: α. 

Διαφοροποίηση 

ως προς τα 

περιεχόμενα της 

μάθησης 

σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντα, 

τις 

προηγούμενες 

εμπειρίες των 

μαθητών/τριών, 

καθώς και του 

μαθησιακού 

προφίλ, β. 

Διαφοροποίηση 

ως προς τη 

διαδικασία της 

μάθησης, γ. 

Διαφοροποίηση 

ως προς τα 

αποτελέσματα ή 

την αξιολόγηση 

της μάθησης. Η 

έκταση της 

πρότασης δεν 

πρέπει να 

υπερβαίνει τις 

2.000 λέξεις και 

ΣΥΝΟΛΟ 
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τις 5 σελίδες, 

συμπεριλαμβανο

μένων των 

όποιων 

σχημάτων, 

εικόνων κλπ. ΤΟ 

δείγμα 

βαθμολογείται 

με μέγιστη 

βαθμολογία το 

20, σύμφωνα με 

τους όρους και 

τις προϋποθέσεις 

της παρούσας.  

1 11233/29-10-2019 30 30 18 78 

2 11190/25-10-2019 30 30 16 76 

3 11261/29-10-2019 0 0 11 11 

4 11077/22-10-2019 0 0 10 10 

 

Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στα μέλη της Επιτροπής, έγινε ομόφωνα 

αποδεκτό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00 μ.μ., έληξε η συνεδρίαση». 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/28-11-2019                            

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων, 

υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 10728/11-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΜΤΟΞΛΔ-ΙΣΖ) πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Εμπειρογνώμονα Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την 

κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού υλικού στο πλαίσιο της 

Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο 

της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», με MIS: 5032906. 

 

 

Σήμερα την 28η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.15 μ.μ. συνεδρίασε στα γραφεία του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και επί της οδού Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την με αρ. πρωτ. 10012/01.10.2019 (Ψ87ΕΟΞΛΔ-ΟΒΖ), 

απόφαση του ΙΕΠ για την Αξιολόγηση Προσόντων φυσικών ή νομικών προσώπων για την 

υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών Προσκλήσεων 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 10728/11-10-2019 (ΑΔΑ: 

ΨΔΜΤΟΞΛΔ-ΙΣΖ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα/μία (1) Εμπειρογνώμονα Πτυχιούχο 

Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού 

υλικού στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των 

μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», με MIS: 5032906 του 

επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου 
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Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την  Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν: 

 Ευστράτιος Ψάλτου, Σύμβουλος Β’ ΙΕΠ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

 Μάριος Ευαγγελινός, Σύμβουλος Β’ του ΙΕΠ, ως μέλος, αντικαθιστώντας τον κ. Ελευθέριο 

Βεκρή, ο οποίος απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 

 Ντζελέπης Βασίλειος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, ως μέλος, αντικαθιστώντας την 

κ. Μαρία Πατσή, η οποία απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. 

 

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η κ. Αγιούμπ Μαρία-Σάλμα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κλάδου ΠΕ60. 

 

Μετά από τη διαπίστωση της κατά τον νόμο απαρτίας και της νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής, 

καθόσον παρίστανται όλα τα μέλη αυτής, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στις εργασίες της. 

Κατά πρώτον τα μέλη της Επιτροπής κατέληξαν ομόφωνα στον καθορισμό του πλαισίου σύμφωνα 

με το οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης των υποψηφίων κατά το στάδιο των 

συνεντεύξεων, για την κατάληψη των δηλωθεισών θέσεων, σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θέτοντας τα σχετικά αξιολογικά κριτήρια σε ατομικά φύλλα 

αξιολόγησης των υποψηφίων, τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο της Επιτροπής. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε τις εργασίες της προσκαλώντας κάθε παριστάμενο 

υποψήφιο να συμμετάσχει στη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης. 

Κατόπιν προσήλθαν οι υποψήφιοι για μοριοδοτούμενη συνέντευξη σύμφωνα με το πρόγραμμα 

που ανακοινώθηκε στις 22.11.2019. 

Μετά από τη διαδικασία μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων 

διαμορφώνεται με φθίνουσα σειρά κατάταξης, ως εξής: 

 

 

                             ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

α/

α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τεκμηριωμένη 

εμπειρία 

συμμετοχής σε 

έργα/εκπαιδευ

τικά 

προγράμματα ή 

προγράμματα 

σπουδών, σε 

επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 

ή σε παραγωγή 

εκπαιδευτικού 

υλικού σχετικά 

με τη 

διαφοροποιημέ

νη διδασκαλία 

Δημοσιευμένο 

επιστημονικό 

έργο (βιβλία, 

άρθρα σε 

επιστημονικά 

περιοδικά/συ

λλογικούς 

τόμους, 

ανακοινώσεις 

σε 

επιστημονικά 

συνέδρια) 

σχετικό με τη 

διαφοροποιη

μένη 

διδασκαλία 

Δείγμα θα 

πρέπει να 

περιλαμβάνει 

μια πρόταση 

διαφοροποιημ

ένης 

διδασκαλίας 

διάρκειας δύο 

(2) διδακτικών 

ωρών σχετικής 

με τη 

θεματική (ΚΘ) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΥΝΟΛ

Ο 

1 11233/29-10-2019 30 30 18 20 98 

2 11190/25-10-2019 30 30 16 18 94 
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Σελ. 7 από 7. 

3 11077/22-10-2019 0 0 10 16 26 

4 11261/29-10-2019 0 0 11 14 25 

 

Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ: 10728/11-10-2019 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 για τον ΚΘ5 με την 

παρακάτω υποψήφια,  ως ακολούθως: 

            

               ΚΘ5 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. ΚΑΝΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 

Στο σημείο αυτό, και ώρα  14:00 μ.μ. έληξε η συνεδρίαση». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχουν τα ως άνω 

Πρακτικά 1/21-11-2019 και 2/28-11-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων 

Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 10728/11-10-2019  Πρόσκληση. 

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής 

ενστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ή την απόρριψη τυχόν 

υποβληθεισών, ο προσωρινός Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός. 

Το συνημμένο Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:45, 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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