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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ  

Του με αριθ. πρωτ.: 12588/02-12-2019 

και Α.Δ.Α.: ΨΠ0ΒΟΞΛΔ-22Ρ 

ως προς το Παράρτημα  

 

02-12-2019 

O Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

 

Ιωάννης Αντωνίου 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 49/29-11-2019 

Σήμερα, 29 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή 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. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/06.11.2019 και 2/13.11.2019 Πρακτικών της Επιτροπής 

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

11057/21.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει 

προς έγκριση τα υπ’ αρ. 1/06.11.2019 και 2/13.11.2019 (αρ. πρωτ. ΙΕΠ 12151/21.11.19) 
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Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων (αρ. πρωτ.: 3296/21-11-

2019): 

«Σας διαβιβάζουμε τα υπ’ αρ. 1/06.11.2019 και 2/13.11.2019 (αρ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 

12151/21.11.19) Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων, για την υπ’ αρ. 

πρωτ. 11057/21.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η Πρόσκληση αφορά  την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

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

για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του 

Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS: 5001313 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/06-11-2019 

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων, υποψηφίων 

για την υπ’ αρ. πρωτ. 11057/21-10-2019 (ΑΔΑ:6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ) πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με έναν/μία (1)  ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης για την 

κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της 

Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με 

MIS: 5001313. 

 

Σήμερα την 6η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 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. 11057/21-10-2019 

(ΑΔΑ:6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή 

αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα/μία (1) ελεύθερο/η 

επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και 

διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS: 5001313 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, αναπληρώνοντας τον κ. Ελευθέριο 

Βεκρή, ο οποίος απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.  

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

αναπληρώνοντας την κ. Μαρία Πατσή, Σύμβουλος Β’ ΙΕΠ, η οποία απουσίαζε λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεων  

 

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

κλάδου ΠΕ60, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
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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. 11638/06-

11-19 παρελήφθη εκτός της οριζομένης από την πρόσκληση καταληκτικής ημερομηνίας 

παραλαβής στο ΙΕΠ, ήτοι την Τρίτη 05-11-2019 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται με 

την αρ. πρωτ. 11057/21-10-2019 (ΑΔΑ:6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι ο φάκελος υποψηφιότητας με αρ. πρωτ. 

11638/06-11-19 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 στις σελ. 9-10 της με αρ. πρωτ.  11057/21-10-2019 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: 

α) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 11057/21-

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 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΕΠ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

1. 11362/01-11-19 

2. 11507/04-11-19 

3. 11572/05-11-19 

4. 11394/01-11-19 

5. 11249/29-10-19 

6. 11467/04-11-19 

7. 11508/04-11-19 

8. 11422/01-11-19 

9.  11120/23-10-19 
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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. 9-10 της με αρ. πρωτ. 11057/21-10-2019 Πρόσκλησης 

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

ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

 

α/α 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ι.Ε.Π. 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1 11472/04-11-19 

Δεν διαθέτει την  απαραίτητη επαγγελματική προϋπηρεσία 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙV, IV.1 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) κριτήρια 

αποκλεισμού, τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη σχετική 

παράγραφο (σελ.9). 

 

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. 9-10 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   

 

α/

α 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΕΠ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Επαγγελματική 

εμπειρία σε 

θέματα 

διοικητικής και 

διαχειριστικής 

υποστήριξης 

συγχρηματοδο-

τούμενων έργων 

ΕΣΠΑ στην 

προγραμματική 

περίοδο ΕΣΠΑ 

2007-2013 ή/και 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

επιπλέον της 

απαιτούμενης, 

αθροιστικά. Ως 

προαπαιτούμενος 

Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Σπουδών 

της Ημεδαπής ή 

αντίστοιχος τίτλος 

σπουδών της 

αλλοδαπής 

νομίμως 

αναγνωρισμένος 

και συναφής με το 

αντικείμενο της 

υπό πλήρωση 

θέσης. 

Διδακτορικός 

Τίτλος 

Σπουδών της 

ημεδαπής ή 

αντίστοιχος 

τίτλος 

σπουδών της 

αλλοδαπής 

νομίμως 

αναγνω-

ρισμένος και 

συναφής με 

το 

αντικείμενο 

της υπό 

πλήρωση 

θέσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
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χρόνος εμπειρίας 

ορίζονται οι 

δώδεκα (12) 

μήνες. Για κάθε 

επιπλέον μήνα 

εμπειρίας, ο 

υποψήφιος 

λαμβάνει δύο (2) 

μόρια, με μέγιστο 

τα εξήντα (60) 

μόρια. 

1 11120/23-10-19 60 5 0 65 

2 11362/01-11-19 60 0 0 60 

3 11507/04-11-19 60 0 0 60 

4 11394/01-11-19 60 0 0 60 

5 11508/04-11-19 60 0 0 60 

6 11422/01-11-19 58 0 0 58 

7 11572/05-11-19 52 5 0 57 

8 11249/29-10-19 26 0 0 26 

9 11467/04-11-19 20 5 0 25 

 

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, έληξε η συνεδρίαση. …» 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/13-11-2019 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων, 

υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 11057/21-10-2019 (ΑΔΑ:6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ) πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

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

για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του 

Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS: 5001313.  

 

Σήμερα την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη 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 Ι.Ε.Π. 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. 

11057/21-10-2019 (ΑΔΑ:6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά 

στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα/μία 

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

διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS: 5001313 του 
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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. Μαρία Πατσή, Σύμβουλος Β΄, ως μέλος, 

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

αναπληρώνοντας τον κ. Ελευθέριο Βεκρή, ο οποίος 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 και της νόμιμης συγκρότησης της 

Επιτροπής, καθόσον παρίστανται όλα τα μέλη αυτής, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στις 

εργασίες της. 

Κατά πρώτον διαπιστώθηκε ότι φάκελος υποψηφιότητας με αρ. πρωτ. 11805/11-11-19 

παρελήφθη εκτός της οριζομένης από την πρόσκληση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής στο 

ΙΕΠ, ήτοι την Τρίτη 05-11-2019 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται με την αρ. πρωτ. 

11057/21-10-2019 (ΑΔΑ:6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι ο φάκελος υποψηφιότητας με αρ. πρωτ. 11805/11-11-

19 δεν αποσφραγίζεται ως εκπρόθεσμα υποβληθείς στο Πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων 

του Ι.Ε.Π. 

Κατά δεύτερον 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 δηλωθείσης θέσεως, 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 σύμφωνα με το 

πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στις 07.11.2019. 

 

Δεν προσήλθαν οι εξής υποψήφιοι: 11394/01-11-19, 11572/05-11-19, 11249/29-10-19, 

11467/04-11-19.  

 

Μετά από τη διαδικασία μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων 

διαμορφώνεται με φθίνουσα σειρά κατάταξης, ως εξής: 
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                             ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 

α/

α 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΕΠ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Επαγγελματική 

εμπειρία σε 

θέματα 

διοικητικής και 

διαχειριστικής 

υποστήριξης 

συγχρηματοδοτού

μενων έργων 

ΕΣΠΑ στην 

προγραμματική 

περίοδο ΕΣΠΑ 

2007-2013 ή/και 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

επιπλέον της 

απαιτούμενης, 

αθροιστικά. Ως 

προαπαιτούμενος 

χρόνος εμπειρίας 

ορίζονται οι 

δώδεκα (12) 

μήνες. Για κάθε 

επιπλέον μήνα 

εμπειρίας, ο 

υποψήφιος 

λαμβάνει δύο (2) 

μόρια, με μέγιστο 

τα εξήντα (60) 

μόρια 

Μεταπτυχιακός 

Τίτλος 

Σπουδών της 

Ημεδαπής ή 

αντίστοιχος  

τίτλος  

σπουδών της 

αλλοδαπής 

νομίμως 

αναγνωρισμένος 

και συναφής  

με το  

αντικείμενο της 

υπό πλήρωση 

θέσης 

Διδακτορικός 

Τίτλος 

Σπουδών της 

ημεδαπής ή 

αντίστοιχος 

τίτλος 

σπουδών της 

αλλοδαπής 

νομίμως 

αναγνωρισμ

ένος και 

συναφής με 

το 

αντικείμενο 

της υπό 

πλήρωση 

θέσης 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 11120/23-10-19 60 5 0 27 92 

2 11508/04-11-19 60 0 0 29 89 

3 11362/01-11-19 60 0 0 28 88 

4 11422/01-11-19 60 0 0 27 87 

5 11507/04-11-19 60 0 0 26 86 

 

Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 11057/21-10-2019 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 ΚΘ1 με 

τον/την παρακάτω υποψήφιο/α, ως ακολούθως: 
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           ΚΘ1 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

       

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:45 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 Πρακτικά 

1/06.11.2019 και 2/13.11.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή 

Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 11057/21.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ) 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) εργάσιμων ημερών από 

την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη των σχετικών 

ενστάσεων, ο ανωτέρω προσωρινός τελικός πίνακας καθίσταται οριστικός. 

Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:50, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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