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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12426/30-07-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 39/29-07-2021 

Σήμερα, 29 Ιουλίου 2021, 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, 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. 1/21-07-2021 και 2/26-07-2021 Πρακτικών της Επιτροπής 

αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7427/08-06-2021 

(ΑΔΑ:ΨΙ7ΘΟΞΛΔ-ΒΧΠ)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην 

υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

με έναν/μια (01) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» 

με MIS 5070654 

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. 1/21-07-2021 και 2/26-07-2021 Πρακτικά της Επιτροπής 

αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7427/08-06-2021 Πρόσκληση (αρ. 

πρωτ.: 2182/29-07-2021): 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/21-07-2021 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7427/08-06-
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2021 (ΑΔΑ:ΨΙ7ΘΟΞΛΔ-ΒΧΠ)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή 

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

ελεύθεροο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών 

διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με MIS 5070654 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 21 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθαν μέσω 

τηλεδιάσκεψης (πλατφόρμα Big Blue Button) τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων 

υποψηφίων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8571/22-06-2021 Απόφαση 30/10-06-

2021 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ (ΑΔΑ: 6Ι99ΟΞΛΔ-ΖΑ7) με θέμα την αξιολόγηση 

των υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7427/08-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΙ7ΘΞΛΔ-ΒΧΠ) Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  παρέστησαν οι: 

 

 Σπυρίδων Κιουλάνης, Σύμβουλος Β’ ΙΕΠ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής  

 Ιωάννης Βεντούρης, Σύμβουλος Β’ του ΙΕΠ, ως μέλος   

 Ιωάννης Σπίνος, Αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ,  ως μέλος 

 

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η Μαρία – Ελένη Ιωαννίδου αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλάδου 

ΠΕ 05, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της. Κατόπιν διεξοδικής 

μελέτης των ηλεκτρονικών 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 προσκληθεί σε καθορισμένη ημέρα και ώρα συνέντευξης  η παρακάτω υποψήφια καθόσον 

πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην ως άνω Πρόσκληση για την κάλυψη 

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

«Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654.  Η διεξαγωγή της 

συνέντευξης θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. Η υποψήφια ενημερώθηκε σχετικά  τόσο μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος όσο και μέσω  τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί της για την ημέρα και ώρα 

της συνέντευξης τον τρόπο σύνδεσής της μέσω τηλεδιάσκεψης με την Επιτροπή. Ειδικότερα η 

συνέντευξη θα λάβει χώρα :  

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  

 

Α/Α Αρ.Πρωτοκόλλου αίτησης Θέση ΄Ωρα 

1 

 

8723-23/06/2021  
ΚΘ1 11:ΟΟ π.μ 

 

Επίσης, η Επιτροπή έκρινε ότι θα χρειαστεί να της αποσταλούν από την υποψήφια κάποια 

δικαιολογητικά προκειμένου να έχει πληρέστερη εικόνα κατά την βαθμολόγηση των επιπλέον 

προσόντων της στη συνέχεια. 

Τέλος, η Επιτροπή έκρινε ότι εκτός διαδικασίας μένουν οι κ.κ.: 
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Α/Α Αρ. πρωτ. Αίτησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 

 
7679-14/06/2021 

Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, 
καθώς δικαίωμα έχουν φυσικά πρόσωπα – ελεύθεροι 
επαγγελματίες, εξωτερικοί συνεργάτες, Πτυχιούχοι 
Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

2 

 
8675-23/06/2021 

Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και 
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην 
προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-
2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 

3 

 
7843-15/06/2021 

Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και 
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην 
προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-
2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 

4 

 
7589-11/06/2021 

‘Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης 
και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην 
προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-
2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 

5 

 
8768-23/06/2021 

Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και 
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην 
προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-
2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 

6 

 
7617-11/06/2021 

Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και 
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην 
προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-
2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 

7 

 
7734-14/06/2021 

Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και 
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην 
προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-
2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 

8 

 
7904-15/06/2021 

Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και 
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην 
προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-
2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 

 

Επισυνάπτεται Παράρτημα με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων. 

 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/26-07-2021 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7427/08-06-

2021 (ΑΔΑ:ΨΙ7ΘΟΞΛΔ-ΒΧΠ)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή 

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

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

διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με MIS 5070654 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 26η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνήλθαν μέσω 

τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων, η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8571/22-06-2021 Απόφαση 30/10-06-2021 Πράξης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΙΕΠ (ΑΔΑ: 6Ι99ΟΞΛΔ-ΖΑ7) με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων της υπ’ 
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αριθμ. πρωτ. 7427/08-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΙ7ΘΞΛΔ-ΒΧΠ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  παρέστησαν οι: 

 

 Σπυρίδων Κιουλάνης, Σύμβουλος Β’ ΙΕΠ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής  

 Ιωάννης Βεντούρης, Σύμβουλος Β’ του ΙΕΠ, ως μέλος   

 Ιωάννης Σπίνος, Αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ,  ως μέλος 

 

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η Μαρία – Ελένη Ιωαννίδου αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλάδου 

ΠΕ 05, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι 

ζητήθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά από την υποψήφια. Στη συνέχεια η υποψήφια απάντησε στις 

22 Ιουλίου, ωστόσο την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021, απέσυρε την υποψηφιότητά της με νέο 

ηλεκτρονικό μήνυμα. Κατόπιν τούτου, η προγραμματισμένη συνέντευξη με την υποψήφια σήμερα 

26-07-2021 ματαιώνεται. 

 

Στο σημείο αυτό 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. 1/21-07-2021 και 2/26-07-2021 Πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων 

υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7427/08-06-2021 Πρόσκληση. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης δικαίωμα ένστασης 

έχουν οι υποψήφιοι σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από 

την ημερομηνία ανάρτησης. 

Τα συνημμένα Παραρτήματα με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης. 

.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:55, 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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