
Σελ. 1 από 5. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8936/14-07-2022 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 39/14-07-2022 

Σήμερα, 14 Ιουλίου 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.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης και Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

Απουσιάζει η κ. 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. 1/13-07-2022 και 2/13-07-2022 Πρακτικών της «Διαρκούς 

Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών 

για την υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων πλην Μητρώων» στο 

πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7864/27-06-2022 (ΑΔΑ: 9Ψ58ΟΞΛΔ-Α77) Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο/η 

επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της 

Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων 

Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-

ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ 5070818 

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

Χαλβαντζή, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση τα υπ’ αρ. 1/13-07-2022 και 2/13-07-2022 Πρακτικά της «Διαρκούς Επιτροπής 

Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών για την υποστήριξη 

των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων πλην Μητρώων» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 

7864/27-06-2022 Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 2203/14-07-2022): 

ΑΔΑ: ΨΗ9ΦΟΞΛΔ-ΔΚΜ
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«Πρακτικό 1/13-07-2022 

Στην Αθήνα σήμερα, την 13η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, συνήλθαν τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών 

προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών για την υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

πλην Μητρώων, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, με θέμα την αξιολόγηση των 

υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7864/27-06-2022 (ΑΔΑ: 9Ψ58ΟΞΛΔ-Α77)  Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   του ΙΕΠ  για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης 

για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-

ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ 5070818. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  παρίστανται και λαμβάνουν μέρος: 

α) η Πρόεδρος, κ. Χρυσή Μπομπαρίδου, προσωπικό ΙΕΠ,   

β) το τακτικό μέλος, κ. Ρεββέκα Χρουσαλά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ και 

γ) το τακτικό μέλος, κ. Ιωάννης Παρκοσίδης, Σύμβουλος Β΄ στο ΙΕΠ. 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η κ. Μερόπη Πανταζίδου, αποσπασμένη υπάλληλος στο ΙΕΠ. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της, που αφορούσαν τρία βασικά 

θέματα:  

Α. Εξέταση των απαιτούμενων προσόντων (on/off κριτηρίων) των υποψηφίων, όπως ορίζονται στην 

πρόκληση 

Β. Διαμόρφωση πλαισίου διεξαγωγής της συνέντευξης, η οποία προβλέπεται στην πρόσκληση 

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την περιγραφή των προαπαιτούμενων προσόντων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7864/27-06-2022 

(ΑΔΑ: 9Ψ58ΟΞΛΔ-Α77) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  του ΙΕΠ  για υποβολή 

αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) 

ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών 

της Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων 

Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ)» με 

κωδικό ΟΠΣ 5070818, 

2. την αίτηση με τα δικαιολογητικά του/της υποψηφίου, που υποβλήθηκαν οριστικά και 

εμπρόθεσμα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΕΠ: 

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

 

αποφάσισε ομόφωνα: 

Α.1  να προσκαλέσει τον/την μοναδικό/ή υποψήφιο/α σε συνέντευξη, όπως ορίζεται στην ως άνω 

Πρόσκληση, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθόσον πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις. 

Α.2 για την ασφαλέστερη κρίση της, να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία επί των κατατεθέντων 

εγγράφων τεκμηρίωσης ως προς την επαγγελματική εμπειρία από τον/την μόνο/η υποψήφιο/α, (βλ. 

Παράρτημα Ι) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής έως και την ώρα διεξαγωγής της 

συνέντευξης. 

Η διεξαγωγή της συνέντευξης θα γίνει μέσω online διαδικτυακής επικοινωνίας, σύμφωνα με το εξής 

πρόγραμμα:  

 

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

8402-06/07/2022 13/7, 13:00  

ΑΔΑ: ΨΗ9ΦΟΞΛΔ-ΔΚΜ
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Η αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου του/της υποψηφίου/ας με τον αρ. πρωτ. της αίτησης ΙΕΠ 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

Β.1. να ορίσει πλαίσιο ενδεικτικών ερωτήσεων για τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων, 

ώστε να είναι κατά το δυνατόν όμοιες ανά ενότητα για όλους τους υποψηφίους, και να αντλούνται 

από ένα ενιαίο σύνολο το οποίο απαρτίζεται από 3 ενότητες, ισότιμα κατανεμημένες, όπως 

προβλέπεται στην Πρόσκληση, ως εξής: 

1. επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και ειδικά του υπό ανάθεση έργου (έως 

10 μόρια)  

2. σε συνάρτηση με δεξιότητες π.χ. συνεργασίας, επικοινωνίας κ.λπ. (έως 10 μόρια)  

3. προσόντα όπως αυτά προκύπτουν από το βιογραφικό και τα στοιχεία που έχουν 

συνυποβληθεί με την αίτηση του υποψηφίου (έως 10 μόρια) 

Β.2. Να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης το συνημμένο στο παράρτημα ΙΙΙ φύλλο 

αξιολόγησης υποψηφίου για τον/την υποψήφιο/α και να τηρηθεί το Φ.Α.Υ. στο αρχείο της Επιτροπής. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 11:00 η Επιτροπή, αφού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται ως ακολούθως, διέκοψε τις εργασίες της και όρισε νέα συνεδρίαση την ίδια ημέρα στις 

13/07/2022 στις 13:00, ώρα διενέργειας συνέντευξης».   

 

«Πρακτικό 2/13-07-2022 

Στην Αθήνα σήμερα, την 13η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, συνήλθαν τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών 

προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών για την υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

πλην Μητρώων ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, με θέμα την αξιολόγηση των 

υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7864/27-06-2022 (ΑΔΑ: 9Ψ58ΟΞΛΔ-Α77) Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης 

για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-

ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ 5070818. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  λαμβάνουν μέρος: 

α) η Πρόεδρος, κ. Χρυσή Μπομπαρίδου, προσωπικό ΙΕΠ,   

β) το τακτικό μέλος, κ. Ρεββέκα Χρουσαλά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, και 

γ) το τακτικό μέλος,  κ. Ιωάννης Παρκοσίδης, Σύμβουλος Β΄ στο ΙΕΠ. 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η κ. Μερόπη Πανταζίδου, αποσπασμένη υπάλληλος στο ΙΕΠ. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της. 

Αρχικά, η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει ότι ο/η μόνος/η υποψήφιος/α απέστειλε έγγραφο 

τεκμηρίωσης όπως είχε ζητηθεί, και η Επιτροπή κατόπιν εξέτασής του ομόφωνα αποφάσισε ότι θα 

προσμετρηθούν τα μόρια για επαγγελματική εμπειρία που βεβαιώνονται στο εν  λόγω έγγραφο που 

αντιστοιχούν στο 2ο βαθμολογούμενο κριτήριο επιλογής της οικείας πρόσκλησης. Στη συνέχεια, η 

Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, ότι εάν ο μοναδικός/η υποψήφιος/α δεν συμμετάσχει στη 

διαδικασία της συνέντευξης, δεν θα αξιολογηθεί περαιτέρω και θα αποκλειστεί από τη διαδικασία 

επιλογής. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε με τη διενέργεια της συνέντευξης, ως εξής:  

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

8402-06/07/2022 13/7, 13:00  

 

ΑΔΑ: ΨΗ9ΦΟΞΛΔ-ΔΚΜ
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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από το πλαίσιο ενδεικτικών ερωτήσεων, 

όπως αυτό ορίστηκε στην 1η/13-07-2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής.  

Η αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου του/της υποψηφίου/ας με τον αρ. πρωτ. της αίτησης ΙΕΠ 

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

Στο Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται  το  φύλλο αξιολόγησης συνέντευξης του/της υποψηφίου/ας που 

πήρε μέρος στη συνέντευξη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1) τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7864/27-06-2022 (ΑΔΑ: 9Ψ58ΟΞΛΔ-Α77) Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης 

εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 

1 της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ 5070818, 

2) την αίτηση με τα δικαιολογητικά , του/της υποψηφίου/ας που υποβλήθηκαν μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του ΙΕΠ: (https//www.iep.edu.gr/services/mitroo/), σύμφωνα με την ως άνω 

πρόσκληση, 

3) τη βαθμολογία που αποδόθηκε στον/στην υποψήφιο/α στη διαδικασία της συνέντευξης όπως 

αποτυπώνεται στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης συνέντευξης (βλ. Παράρτημα ΙΙ), 

4) το γεγονός ότι η υποβληθείσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, περί 

της ακρίβειας και της αληθείας των υποβληθέντων στοιχείων, 

προχώρησε στην αξιολόγηση και μοριοδότηση των επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων 

του/της υποψηφίου/ας προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ως άνω Πρόσκληση, ως εξής: 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7864/27-06-2022) 
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Ο προσωρινός Πίνακας κατάταξης με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

 

Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7864/27-06-2022 (ΑΔΑ: 9Ψ58ΟΞΛΔ-Α77) 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ, εφόσον ο ανωτέρω προσωρινός πίνακας 

κατάταξης καταστεί οριστικός, μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από 

την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη τυχόν ενστάσεων, η Επιτροπή 

ΑΔΑ: ΨΗ9ΦΟΞΛΔ-ΔΚΜ



Σελ. 5 από 5. 

ομόφωνα εισηγείται την ανάθεση έργου όπως ορίζεται στην οικεία πρόσκληση και απόφαση 

υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070818, ως ακολούθως: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8402/06-07-2022 

 

Μετά ταύτα, η Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στα μέλη της Επιτροπής, το οποίο έγινε 

ομόφωνα αποδεκτό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 15:00 ολοκληρώνεται η συνεδρίαση και το έργο της Επιτροπής για την ως 

άνω Πρόσκληση». 

 

 Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αρ. 1/13-07-2022 και 2/13-07-2022 Πρακτικά της «Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης 

αιτήσεων φυσικών προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών για την υποστήριξη των 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων πλην Μητρώων» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 

7864/27-06-2022 Πρόσκλησης. 

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. 

Τα συνημμένα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:40, 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 

ΑΔΑ: ΨΗ9ΦΟΞΛΔ-ΔΚΜ
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