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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10100/01-07-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 34/01-07-2021 

Σήμερα, 1 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:45, 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. Ειρήνη Βερροιοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/25-06-2021 και 2/29-06-2021 Πρακτικών της Επιτροπής 

αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων για την σύναψη σύμβασης έργου 

ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία, για την ανάθεση του 

έργου της τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υπ.1 «Οργάνωση και Υλοποίηση 

της Επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών  στις Δεξιότητες 

μέσω Εργαστηρίων» - με κωδικό ΟΠΣ 5092064 κατόπιν της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ 7428/08-06-2021 (ΑΔΑ: 90ΜΔΟΞΛΔ-9ΩΝ) 

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

Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 

διαβιβάζει προς έγκριση τα υπ’ αρ. 1/25-06-2021 και 2/29-06-2021 Πρακτικά της Επιτροπής 
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αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7428/08-06-2021 

Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 1891/01-07-2021): 

«Πρακτικό 1/2021 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθαν μέσω 

τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων φυσικών προσώπων ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7567/11-06-2021 

Απόφαση της 30ης/10-06-2021 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ (ΑΔΑ: 6ΒΒΞΟΞΛΔ-ΧΤ4) 

με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7428/08-06-2021 (ΑΔΑ: 

90ΜΔΟΞΛΔ-9ΩΝ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  παρίστανται οι: 

α) ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Στυλιάρης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός 

και τα τακτικά μέλη:  

β) κ. Λαδιάς Γεώργιος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός 

γ) κ. Γεωργία Παπαμαργαρίτη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 

 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η κ. Άννα Σπανάκη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός.  

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της.  

Κατόπιν διεξοδικής μελέτης των αιτήσεων των υποψηφίων ως προς την πληρότητα των 

προαπαιτούμενων κριτηρίων που αναφέρονται στην ανωτέρω Πρόσκληση, η Επιτροπή 

 

α π ο φ ά σ ι σ ε   ο μ ό φ ω ν α 

 

όπως προσκληθούν σε καθορισμένη ημέρα και ώρα συνέντευξης οι παρακάτω υποψήφιοι/ες, 

καθόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην ως άνω Πρόσκληση για την 

κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υπ.1 «Οργάνωση και Υλοποίηση 

της Επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω 

Εργαστηρίων» - με κωδικό ΟΠΣ 5092064. Η διεξαγωγή της συνέντευξης θα γίνει μέσω on line 

διαδικτυακής επικοινωνίας. 

 

ΤΡΙΤΗ 29/06/2021 

 

1.  
8599-22/06/2021 ΚΘ2 10:00 

2.  
7776-15/06/2021 ΚΘ2 10:15 

 

Επίσης, η Επιτροπή έκρινε ότι εκτός διαδικασίας μένει ο/η  κ.: 

 

Αρ. πρωτ. 

Αίτησης 

 Αιτιολογία 

ΑΔΑ: ΩΧΑ8ΟΞΛΔ-ΥΙΝ



Σελ. 3 από 6. 

8645-

23/06/2021 

 

ΚΘ.2 Η Πρόσκληση απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες 

και όχι σε δημόσιους υπάλληλους και ο/η υποψήφιος δεν 

διαθέτει πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ), 

ειδικότητας Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ ή άλλο 

ισοδύναμο Πτυχίο στην Επιστήμη και τεχνολογία των 

Υπολογιστών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4.1 

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – Αποτελούν κριτήρια 

αποκλεισμού (on-off) και δεν βαθμολογούνται) τα οποία 

ορίζονται σωρευτικά στη σχετική παράγραφο (σ. 9/15) 

 

Επισυνάπτεται Παράρτημα με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 11:00 π.μ. ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος και λύεται η 

συνεδρίαση». 

 

«Πρακτικό 2/2021 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00, συνήλθαν μέσω 

τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων φυσικών προσώπων ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7567/11-06-2021 

Απόφαση της 30ης/10-06-2021 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ (ΑΔΑ: 6ΒΒΞΟΞΛΔ-ΧΤ4) 

με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7428/08-06-2021 (ΑΔΑ: 

90ΜΔΟΞΛΔ-9ΩΝ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  παρίστανται οι: 

α) ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Στυλιάρης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός 

και τα τακτικά μέλη:  

β) κ. Λαδιάς Γεώργιος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός 

γ) κ. Γεωργία Παπαμαργαρίτη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 

 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η κ. Άννα Σπανάκη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός.  

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της.  

 

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση και μοριοδότηση των συνεκτιμώμενων  προσόντων των 

υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τη 

μοριοδότηση  Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες των σελίδων 10 

και 11 της ως άνω αναφερθείσας Πρόσκλησης, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του βιογραφικού 

και τα δικαιολογητικά, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα από τους/τις 

υποψηφίους/υποψήφιες.  
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε τις εργασίες της προσκαλώντας με σχετικό μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους/τις υποψηφίους/υποψήφιες που προσήλθαν για τη διαδικασία 

της προσωπικής συνέντευξης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.  

 

Τα μέλη της επιτροπής συνδέθηκαν διαδικτυακά με τον/την πρώτο/η υποψήφιο/α με ΑΠ αίτησης 

8599-22/06/2021 και ξεκίνησε η συνέντευξη. Η επιτροπή αρχικά προχώρησε, σε ερωτήσεις που 

αφορούσαν στην προσωπικότητά του/της υποψηφίου/ας καθώς  και στην ευχέρεια επικοινωνίας 

με συνεργάτες. Στη συνέχεια τέθηκαν ερωτήσεις που αφορούσαν αφενός στην προσφερόμενη θέση 

και αφετέρου στην επαγγελματική εμπειρία του/της. Στη ροή της συνέντευξης προέκυψαν και 

άλλες ερωτήσεις της επιτροπής προς τον/την υποψήφιο/α.  

Από τις απαντήσεις του/της υποψηφίου/ας,  η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι το προφίλ του/της 

ανταποκρίνονταν πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης. Συγκεκριμένα τα μόρια που ο/η υποψήφιος/α 

συγκέντρωσε, ανά επιμέρους κριτήριο, είναι : 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσωπικότητα-Ικανότητες 
συνεργασίας και επικοινωνίας 
 (έως 15 μόρια)  

15 Από τις απαντήσεις του υποψηφίου 
προέκυψε απολύτως ικανοποιητική 
εικόνα για τη συγκρότηση της 
προσωπικότητας του, τις δεξιότητες 
επικοινωνίας, συνεργασίας και 
εργασίας τόσο ατομικά όσο και σε 
ομάδα, καθώς και την καλή διαχείριση 
καταστάσεων πίεσης και φόρτου 
εργασίας.  

Γνώση αντικειμένου (έως 15 
μόρια). 

15 Είχε άριστη γνώση του αντικειμένου 
της θέσης ΚΘ2 της οικείας 
πρόσκλησης καθώς και πλούσια 
εμπειρία από άλλους φορείς 
απασχόλησης εκτός του ΙΕΠ σχετική 
με το αντικείμενο. 

 

Στη συνέχεια κλήθηκε ο/η δεύτερος/η υποψήφιος/α με ΑΠ αίτησης 7776-15/06/2021 και τέθηκαν 

από την επιτροπή ερωτήσεις που αφορούσαν στην προσωπικότητα του/της και τις ικανότητες 

συνεργασίας και επικοινωνίας με συνεργάτες καθώς και ερωτήσεις που αφορούσαν στην 

προσφερόμενη θέση και στην επαγγελματική εμπειρία του/της.  Στη ροή της συνέντευξης 

προέκυψαν και άλλες ερωτήσεις της επιτροπής προς τον/την υποψήφιο/α. Από τις απαντήσεις 

του/της υποψηφίου/ας,  η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι το προφίλ του/της είναι περισσότερο 

ακαδημαϊκό και δεν διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία στα ζητούμενα από την Πρόσκληση 

κριτήρια. Συγκεκριμένα τα μόρια που ο/η υποψήφιος/α συγκέντρωσε, ανά επιμέρους κριτήριο, 

είναι : 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσωπικότητα-Ικανότητες 
συνεργασίας και επικοινωνίας 
 (έως 15 μόρια)  

13 Από τις απαντήσεις του/της 
υποψηφίου/ας προέκυψε 
ικανοποιητική εικόνα για τη 
συγκρότηση της προσωπικότητας του, 
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τις δεξιότητες επικοινωνίας, 
συνεργασίας και εργασίας τόσο 
ατομικά όσο και σε ομάδα, καθώς και 
την καλή διαχείριση καταστάσεων 
πίεσης και φόρτου εργασίας.  

Γνώση αντικειμένου (έως 15 
μόρια). 

8 Είχε καλή θεωρητική γνώση του 
αντικειμένου της θέσης ΚΘ2 της 
οικείας πρόσκλησης χωρίς επαρκή 
επαγγελματική εμπειρία στα 
ζητούμενα από την Πρόσκληση 
κριτήρια 

 

 

Μετά από τη διαδικασία μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων 

διαμορφώνεται με φθίνουσα σειρά κατάταξης, ως εξής: 

 

 

 

Για την τεχνική υποστήριξη (ΚΘ2) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1  

8599-22/06/2021 

Μεταπτυχιακό 5 

Αγγλικά 5 

Επαγγελματική εμπειρία στη 
σχεδίαση web εφαρμογών  

55 

Συνέντευξη 30 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 95 

2 7776-15/06/2021 Μεταπτυχιακό 5 

Αγγλικά 3 

Επαγγελματική εμπειρία στη 
σχεδίαση web εφαρμογών 

34,5 

Συνέντευξη 21 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 63,5 

 

Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 7428/08-06-2021 Πρόσκληση, εφόσον ο ανωτέρω 

προσωρινός τελικός πίνακας καταστεί οριστικός, μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) 

ημερολογιακών ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη των 

σχετικών ενστάσεων, η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται τη σύναψη σύμβασης του παρακάτω 

υποψηφίου, ως ακολούθως: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗ 

ΠΛΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/  

8599-22/06/2021 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

(ΚΘ2) 

 

Επισυνάπτεται Παράρτημα με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων. 
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Στο σημείο αυτό και ώρα 11:30 π.μ. ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος και λύεται η 

συνεδρίαση». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αρ. 1/25-06-2021 και 2/29-06-2021 Πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων 

φυσικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7428/08-06-2021 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. 

Τα συνημμένα Παραρτήματα με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Ειρήνη Βερροιοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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