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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2925/05-04-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 13/04-04-2019 

Σήμερα 4 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, 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, Αλιβίζος Σοφός, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία 

Φέρμελη. 

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. 1/13.03.2019 και 2/28.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής 

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

1308/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (01) πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης για την 

κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 

της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων 

στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003740 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 τα υπ’ αρ. 1/13.03.2019 και 2/28.03.2019 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1308/14-02-2019  

Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 927/03-04-2019): 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/13-03-2019                            
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Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων, 

υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1308/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60) πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως έναν (01) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την 

κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της 

Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003740, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

 

Σήμερα την 13η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.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. 1978/01-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΖ02ΟΞΛΔ-

Τ4Ν), 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. 1308/14-02-2019 

(ΑΔΑ:ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή 

αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως έναν (01) 

Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής 

υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης 

Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003740, η οποία 

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 

 Βασίλειος Ντζελέπης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος, αναπληρώνοντας 

τον κ. Ελευθέριο Βεκρή λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του τελευταίου 

 Μαρία Πατσή, Σύμβουλος Β’ ΙΕΠ, ως μέλος 

 

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η Μανδηλαρά Σοφία, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ05, 

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 ο φάκελος με αρ. πρωτ. 1968/01-03-2019 

παρελήφθη εκτός της οριζομένης από την πρόσκληση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής στο 

ΙΕΠ, ήτοι την Δευτέρα 25-02-2019 και ώρα 13:00 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται με την αρ. πρωτ. 

1308/14-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι ο φάκελος υποψηφιότητας με αρ. πρωτ. 1968/01-03-

2019 δεν αποσφραγίζεται ως εκπρόθεσμα υποβληθείς 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 στη σελ. 07 της με αρ. πρωτ. 1308/14-02-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. 
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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: 

α) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 1308/14-02-

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 την προκηρυχθείσα θέση είναι οι 

εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1.  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.  ΚΑΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

3.  ΣΙΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

4.  ΣΧΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

5.  ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

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

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

με τη σελ. 08 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 (Πίνακας Β), με φθίνουσα σειρά  

κατάταξης, ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΥΓΧ/ΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΥΓΧ/ΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48 12 5 0 65 

2 ΣΙΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 48 10 5 0 63 

3 ΣΧΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 24 12 5 0 41 

4 ΚΑΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 15 0 5 0 20 

5 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

3 5 5 0 13 
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Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στα μέλη της Επιτροπής, έγινε ομόφωνα 

αποδεκτό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:00, έληξε η συνεδρίαση». 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/28-03-2019 

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων, 

υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1308/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60) πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως έναν (01) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την 

κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της 

Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003740, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

 

Σήμερα την 28η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.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. 1978/01-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΖ02ΟΞΛΔ-

Τ4Ν), 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. 1308/14-02-2019 

(ΑΔΑ:ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή 

αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως έναν (01) 

Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής 

υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης 

Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003740, η οποία 

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 

 Βασίλειος Ντζελέπης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος, αναπληρώνοντας 

τον κ. Ελευθέριο Βεκρή λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του τελευταίου 

 Μάριος Ευαγγελινός, Σύμβουλος Β’ ΙΕΠ, ως μέλος, αναπληρώνοντας την κ. Μαρία Πατσή λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεων του τελευταίου 

 

 

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η Μανδηλαρά Σοφία, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ05, 

στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 

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 της δηλωθείσας θέσης, σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση 
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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, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στις 21-03-19. 

 

 

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 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΓΧ/ΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΓΧ/ΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

48 12 5 30 95 

2 
ΣΙΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

48 10 5 30 93 

3 
ΣΧΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

24 12 5 25 66 

4 
ΚΑΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

15 0 5 28 48 

5 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
3 5 5 25 38 

 

Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ: 1308/14-02-2019 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 την ΚΘ1 του 

παρακάτω υποψηφίου,  ως ακολούθως: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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Σελ. 6 από 6. 

Στο σημείο αυτό, και ώρα  11:30 π.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 1/13.03.2019 και 2/28.03.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων 

Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1308/14-02-2019 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

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. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:30, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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