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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 14343/20-01-2023 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 3/19-01-2023 

Σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, 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. 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. 

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. 1/22-12-2022, 2/11-1-2023, 3/12-1-2023, 4/17-1-2023 και 5/19-

1-2023 Πρακτικών της «Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών 

προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών για την υποστήριξη των 

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

15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, 

για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός 

θέσης Κ.Θ.1) και έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης 

εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών οικονομοτεχνικής υποστήριξης 

(κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση 

περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο 

Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5027220 

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

Χαλβαντζή, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση τα υπ’ αρ. 1/22-12-2022, 2/11-1-2023, 3/12-1-2023, 4/17-1-2023 και 5/19-1-2023 

Πρακτικά της «Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων-ελευθέρων 

ΑΔΑ: Ω8ΗΩΟΞΛΔ-ΒΕ4



Σελ. 2 από 14. 

επαγγελματιών για την υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων πλην Μητρώων» 

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 15748/2-12-2022 Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 274/19-01-2023): 

«Πρακτικό 1/22-12-2022 

Στην Αθήνα σήμερα, την 22η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:15, 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. 15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των 

αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και έναν (1) ελεύθερο 

επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών οικονομοτεχνικής 

υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση 

περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος 

– Τάξη μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5027220. 

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 δύο 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. 15748/2-12-2022 

(ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος 

προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, 

Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής 

υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης 

εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης 

Κ.Θ.2) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη 

Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με 

κωδ. ΟΠΣ 5027220, 

2. τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των δεκαέξι (16) υποψηφίων, 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, 

3. το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, 

περί της ακρίβειας και της αληθείας των υποβληθέντων στοιχείων, 

 

αποφάσισε ομόφωνα: 

Α.1. ότι ο/η παρακάτω υποψήφιος/α αποκλείεται από τη θέση Κ.Θ.2, καθώς δεν πληρούνται τα 

απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στην ως άνω Πρόσκληση (βλ. και Παράρτημα ΙI με τα 

στοιχεία ταυτοποίησης): 
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Α.Π. 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

16057-
10/12/2022 

Κ.Θ.2: 

Οικονομοτεχνική 

υποστήριξη 

Δεν διαθέτει Πτυχίο Πανεπιστημίου όπως ορίζεται στην 

Πρόσκληση 

 

Α.2. να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ασφαλέστερη κρίση της, με θέμα 

«Ζητούνται διευκρινιστικά στοιχεία» στους/στις παρακάτω υποψήφιους/ες, με προθεσμία 

απάντησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής έως την Τρίτη 10/1/2023 και ώρα 14:00 (βλ. και 

Παράρτημα ΙI με τα στοιχεία ταυτοποίησης): 

 

Α.Π. 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

27336-
18/12/2022 

Κ.Θ.1 
Βεβαίωση ή αναλυτική βαθμολογία του Τμήματος ……… ……………… 

……………………………………………………………………, από τα οποία να 

προκύπτει πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

21254-
13/12/2022 

Κ.Θ.2 

Αναλυτική βαθμολογία για το Πτυχίο 
…………….……………………………… ………………………………. 
……………………….. , σχετικά με το απαραίτητο προσόν που 
περιγράφεται στην ανωτέρω πρόσκληση για την θέση Κ.Θ.2.  
 

27982-
19/12/2022 

Κ.Θ.1 Πιστοποιητικό ECDL ή ανάλογο ή Πτυχίο Πληροφορικής από το 

οποίο να προκύπτει η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασία 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, 

επειδή το αρχείο που υπέβαλε στην πλατφόρμα ως πιστοποιημένη 

γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δεν εμφανιζόταν για 

τεχνικούς λόγους 

 

Α.3. να προσκαλέσει τους / τις παρακάτω υποψηφίους/ες σε συνέντευξη, όπως ορίζεται στην ως άνω 

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

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα γίνει μέσω online διαδικτυακής επικοινωνίας σύμφωνα με το εξής 

πρόγραμμα: 

 

Α/Α Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1 27461-18/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 10:00 

2 27336-18/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 10:10 

3 27513-18/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 10:20 

4 26396-16/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 10:30 

5 27965-19/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 10:40 

6 26401-16/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 11:00 
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Α/Α Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

7 16107-12/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 11:10 

8 16059-11/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 11:20 

9 16057-10/12/2022 Κ.Θ.1  12/1, 10:00 

10 24075-14/12/2022 Κ.Θ.1 12/1, 10:20 

11 24305-14/12/2022 Κ.Θ.1 12/1, 10:30 

12 15981-09/12/2022 Κ.Θ.1 12/1, 10:40 

13 15834-05/12/2022 Κ.Θ.2 12/1, 11:00 

14 21254-13/12/2022 Κ.Θ.1 & Κ.Θ.2 12/1, 11:10 

15 27028-17/12/2022 Κ.Θ.1 12/1, 11:30 

16 27982-19/12/2022 Κ.Θ.1 12/1, 11:40 

 

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 Ι φύλλο 

αξιολόγησης υποψηφίου για όλους/όλες τους/τις υποψηφίους, και να τηρηθούν στο αρχείο της 

Επιτροπής τα Φ.Α.Υ. 

Η αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων με τον αρ. πρωτ. της αίτησης ΙΕΠ 

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

Στο σημείο αυτό και ώρα 15:00 η Επιτροπή, αφού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται ως ακολούθως, διέκοψε τις εργασίες της και όρισε νέα συνεδρίαση την Τετάρτη 

11/1/2023 στις 10:00, ημέρα διεξαγωγής των συνεντεύξεων».   

 

«Πρακτικό 2/11-01-2023 

Στην Αθήνα σήμερα, την 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής 

Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών για την υποστήριξη των 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων πλην Μητρώων, όπως ορίστηκε στην προηγούμενη Συνεδρίαση, 

με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: 

Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, 

Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής 

υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης 
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εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5027220 

 

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. 

Αρχικά, η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι ο/η υποψήφιος /α με αρ. πρωτ. αίτησης 27461-18/12/2022 που 

είχε προγραμματιστεί η συνέντευξή του/της για σήμερα στις 10:00  μέσω τηλεδιάσκεψης, απέσυρε 

με ηλεκτρονικό μήνυμα τη συμμετοχή του/της στη συνέντευξη. Επιπλέον, η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι 

ο/η υποψήφιος/α με αρ. πρωτ. αίτησης 27336-18/12/2022 προσκόμισε τα διευκρινιστικά στοιχεία 

για τη θέση Κ.Θ.1, όπως του/της ζητήθηκαν με την Πράξη 1/22-12-2022 και η Επιτροπή, αφού τα 

μελέτησε, τα έκανε αποδεκτά.  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε με τη διενέργεια της συνέντευξης μέσω διαδικτυακής 

επικοινωνίας, με τους παρακάτω υποψηφίους, ως εξής (βλ. και Παράρτημα ΙI με τα στοιχεία 

ταυτοποίησης): 

 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από το πλαίσιο ενδεικτικών ερωτήσεων, 

όπως αυτό ορίστηκε στην 1η/22-12-2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής.  

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν και δεν 

συμμετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης δεν θα αξιολογηθούν περαιτέρω και θα αποκλειστούν 

από τη διαδικασία επιλογής. 

Σημειώνεται επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/α με αρ. πρωτ. αίτησης 

27336-18/12/2022 απέσυρε την αίτηση υποψηφιότητας του/της και ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν θα 

την αξιολογήσει περαιτέρω.  

Στο Παράρτημα Ι περιλαμβάνονται τα φύλλα αξιολόγησης συνέντευξης των υποψηφίων που πήραν 

μέρος στη συνέντευξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Η αντιστοιχία 

α/α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 27461/18-12-2022 Κ.Θ.1 11/1, 10:00 Απέσυρε την 
αίτηση με 
ηλεκτρονικό 
μήνυμα 

2 27336-18/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 10:10 Απέσυρε την 
αίτηση κατά τη 
διάρκεια της 
συνέντευξης 

3 27513-18/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 10:20  

4 26396-16/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 10:30  

5 27965-19/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 10:40 Δεν προσήλθε στη 
συνέντευξη 

6 26401-16/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 11:00  

7 16107-12/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 11:10  

8 16059-11/12/2022 Κ.Θ.1 11/1, 11:20  

ΑΔΑ: Ω8ΗΩΟΞΛΔ-ΒΕ4
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του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων με τον αρ. πρωτ. της αίτησης ΙΕΠ περιλαμβάνεται στο 

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

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:00 η Επιτροπή, αφού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται ως ακολούθως, διέκοψε τις εργασίες της και όρισε νέα συνεδρίαση για την επομένη, 

12/1/2023, στις 10:00, δεύτερη ημέρα των συνεντεύξεων». 

 

«Πρακτικό 3/12-01-2023 

Στην Αθήνα σήμερα, την 12η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής 

Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών για την υποστήριξη των 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων πλην Μητρώων, όπως ορίστηκε στην προηγούμενη Συνεδρίαση, 

με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: 

Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, 

Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής 

υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης 

εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5027220. 

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. 

Αρχικά, η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι οι υποψήφιοι/ες με αρ. πρωτ. αίτησης 21254-13/12/2022 και 

27982/19-12-2022 προσκόμισαν τα διευκρινιστικά στοιχεία για τη θέση Κ.Θ.2 και Κ.Θ.1 αντίστοιχα, 

όπως τους ζητήθηκαν με την Πράξη 1/22-12-2022 και η Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε τα εξής (βλ. 

και Παράρτημα Ι με τα στοιχεία ταυτοποίησης):  

 

Α.Π. 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΔΑ: Ω8ΗΩΟΞΛΔ-ΒΕ4



Σελ. 7 από 14. 

21254-
13/12/2022 

Κ.Θ.2 

Αναλυτική βαθμολογία για 
το Πτυχίο ….. 
……………………….. ……, σχετικά 
με το απαραίτητο προσόν 
που περιγράφεται στην 
ανωτέρω πρόσκληση για την 
θέση Κ.Θ.2.. 

Από το έγγραφο που 
υποβλήθηκε από τον/την 
υποψήφια (αναλυτική 
βαθμολογία πτυχίου), δεν 
προκύπτει ότι έχει 
παρακολουθήσει επαρκή 
αριθμό μαθημάτων σε 
αντικείμενα της επιστήμης της 
Οικονομίας, όπως ορίζεται στην 
πρόσκληση, ώστε να μπορεί να 
θεωρηθεί ότι για τον/την 
υποψήφιο/α πληρείται το 
απαραίτητο προσόν που 
περιγράφεται στην ανωτέρω 
πρόσκληση για την θέση Κ.Θ.2.  
Ως εκ τούτου, αποφασίζει 
ομόφωνα να μην κάνει 
αποδεκτό το διευκρινιστικό 
στοιχείο και να αποκλείσει 
τον/την υποψήφιο/α από την 
υποψηφιότητα για τη θέση 
Κ.Θ.2  
 

27982-
19/12/2022 

Κ.Θ.1 

Πιστοποιητικό ECDL ή ανάλογο 

ή Πτυχίο Πληροφορικής από το 

οποίο να προκύπτει η 

πιστοποιημένη γνώση 

χειρισμού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών στα αντικείμενα: 

α) επεξεργασία κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου, επειδή 

το αρχείο που υπέβαλε στην 

πλατφόρμα ως πιστοποιημένη 

γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών δεν εμφανιζόταν 

για τεχνικούς λόγους 

Υπεβλήθη έγγραφο και η 

Επιτροπή, αφού το μελέτησε, 

αποφάσισε να το κάνει αποδεκτό  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε με τη διενέργεια της συνέντευξης μέσω διαδικτυακής 

επικοινωνίας, με τους παρακάτω υποψηφίους, ως εξής (βλ. και Παράρτημα ΙI με τα στοιχεία 

ταυτοποίησης): 

 

α/α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 16057/10-12-2022 Κ.Θ.1 12/1, 10:00 Δεν προσήλθε 

2 24075/14-12-2022 Κ.Θ.1 12/1, 10:20  

3 24305/14-12-2022 Κ.Θ.1 12/1, 10:30 Δεν προσήλθε 

4 15981/9-12-2022 Κ.Θ.1 12/1, 10:40  

5 15834/5-12-2022 Κ.Θ.2 12/1, 11:00  

6 21254/13-12-2022 Κ.Θ.1 12/1, 11:10  

ΑΔΑ: Ω8ΗΩΟΞΛΔ-ΒΕ4
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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από το πλαίσιο ενδεικτικών ερωτήσεων, 

όπως αυτό ορίστηκε στην 1η/22-12-2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής.  

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν και δεν 

συμμετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης δεν θα αξιολογηθούν περαιτέρω και θα αποκλειστούν 

από τη διαδικασία επιλογής. 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνονται τα φύλλα αξιολόγησης συνέντευξης των υποψηφίων που πήραν 

μέρος στη συνέντευξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Η αντιστοιχία 

του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων με τον αρ. πρωτ. της αίτησης ΙΕΠ περιλαμβάνεται στο 

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

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:00 η Επιτροπή, αφού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται ως ακολούθως, διέκοψε τις εργασίες της και όρισε νέα συνεδρίαση για την 17/1/2023, 

στις 14:30». 

 

«Πρακτικό 4/17-01-2023 

Στην Αθήνα σήμερα, την 17η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής 

Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών για την υποστήριξη των 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων πλην Μητρώων, όπως ορίστηκε στην προηγούμενη Συνεδρίαση, 

με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: 

Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, 

Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής 

υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης 

εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5027220. 

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 λαμβάνοντας υπόψη: 

1) τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

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

για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και 

έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των 

αναγκών οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της 

Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση 

και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5027220 

2) τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των δεκαέξι (16) υποψηφίων, που υποβλήθηκαν μέσω της 

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

πρόσκληση, 

7 27028/17-12-2022 Κ.Θ.1 12/1, 11:30 Δεν προσήλθε 

8 27982/19-12-2022 Κ.Θ.1 12/1, 11:40  

ΑΔΑ: Ω8ΗΩΟΞΛΔ-ΒΕ4
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3) το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, 

περί της ακρίβειας και της αληθείας των υποβληθέντων στοιχείων, 

προχώρησε στη μελέτη των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων για την κάλυψη των 

αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και για την κάλυψη των 

αναγκών οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω Πρόσκληση και αποφάσισε 

ομόφωνα, για την ασφαλέστερη κρίση της: 

Να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα «Ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία» 

στους/στις παρακάτω υποψήφιους/ες, με προθεσμία απάντησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

αποστολής έως την Πέμπτη 19/1/2023 και ώρα 10:00 (βλ. και Παράρτημα Ι με τα στοιχεία 

ταυτοποίησης): 

 

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

26401-16/12/2022 
Κ.Θ.1 Σύμβαση με την εταιρεία 

………………… 

15834-05/12/2022 

Κ.Θ.2 -Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

…………….  

-Σύμβαση με  ………………… 

-Σύμβαση με την εταιρεία 

……………………. 

- Σύμβαση με την εταιρεία…………… 

-Υπεύθυνη Δήλωση, κατά το άρθρο 

8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να 

δηλώνεται επακριβώς το χρονικό 

διάστημα και τα έργα που έχουν 

εκτελεστεί ως ελεύθερος 

επαγγελματίας. 

27982-19/12/2022 

Κ.Θ.1 - Σύμβαση με την εταιρεία 
………………… 

 

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται ως προς την κρίση της για την αξιολόγηση των επιπρόσθετων 

(βαθμολογούμενων) προσόντων των υποψηφίων για την κάλυψη των αναγκών 

διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και για την κάλυψη των αναγκών 

οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2), έως ότου κατατεθούν τα συμπληρωματικά 

στοιχεία, ήτοι έως τις 19/1/2023 και ώρα 10:00. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 16:00 η Επιτροπή, αφού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται ως ακολούθως, διέκοψε τις εργασίες της και όρισε νέα συνεδρίαση για την 19/1/2023, 

στις 10:05». 

 

«Πρακτικό 5/19-01-2023 

Στην Αθήνα σήμερα, την 19η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:05, στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης 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. 15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-

ΦΣΑ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο 

Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης 

ΑΔΑ: Ω8ΗΩΟΞΛΔ-ΒΕ4
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(κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για 

την κάλυψη των αναγκών οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο πλαίσιο του 

Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5027220. 

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.Αρχικά, η Πρόεδρος 

ενημέρωσε τα μέλη ότι οι υποψήφιοι/ες για τους/τις οποίους/ες είχαν ζητηθεί διευκρινιστικά 

έγγραφα απέστειλαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής έγγραφα ως εξής: (βλ. και 

Παράρτημα Ι με τα στοιχεία ταυτοποίησης) 

 

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

26401-
16/12/2022 

Κ.Θ.1 

Σύμβαση με την εταιρεία 

………………… 

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και ως 

εκ τούτου, δεν μοριοδοτείται το εν 

λόγω διάστημα απασχόλησης 

15834-
05/12/2022 

Κ.Θ.2 -Βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης για τις 

συμβάσεις που έχετε 

συνάψει με το…………….  

 

 

Στην ΥΔ δεν υπάρχει αναφορά στη 

σύμβαση με το ΙΕΠ και σε 

συνάρτηση με τη μη υποβολή 

Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης  που 

να αφορά  όλο το διάστημα που 

επικαλείται στην αίτησή του, δεν 

προσμετράται το εν λόγω 

διάστημα απασχόλησης 

 

 -Υπεύθυνη Δήλωση, κατά 

το άρθρο 8 του Ν. 

1599/1986, στην οποία να 

δηλώνεται επακριβώς το 

χρονικό διάστημα και τα 

έργα που έχουν εκτελεστεί 

ως ελεύθερος 

επαγγελματίας. 

 

 

-Σύμβαση με τον 

………………… 

 

Τα υποβληθέντα έγγραφα 

ικανοποιούν τα οριζόμενα στην 

Πρόσκληση ως προς την 

τεκμηρίωση της επαγγελματικής 

εμπειρίας και προσμετράται 

διάστημα απασχόλησης ενός μήνα 

 

 

Σύμβαση με την εταιρεία 

……………….. 

 

Τα υποβληθέντα έγγραφα 

ικανοποιούν τα οριζόμενα στην 

Πρόσκληση ως προς την 

τεκμηρίωση της επαγγελματικής 

εμπειρίας και προσμετράται το εν 

λόγω διάστημα απασχόλησης 

 

 

Σύμβαση με την εταιρεία 

……………….. 

 

Τα υποβληθέντα έγγραφα 

ικανοποιούν τα οριζόμενα στην 

Πρόσκληση ως προς την 

τεκμηρίωση της επαγγελματικής 
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εμπειρίας και προσμετράται το εν 

λόγω διάστημα απασχόλησης 

27982-
19/12/2022 

Κ.Θ.1 

- Σύμβαση με την 
εταιρεία ………………… 

Τα υποβληθέντα έγγραφα 
ικανοποιούν τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση ως προς την 
τεκμηρίωση της 
επαγγελματικής εμπειρίας και 
προσμετράται το εν λόγω 
διάστημα απασχόλησης 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

4) τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

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

για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και 

έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των 

αναγκών οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της 

Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση 

και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5027220 

5) τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των δεκαέξι (16) υποψηφίων υποψηφίων, που υποβλήθηκαν 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΕΠ: (https//www.iep.edu.gr/services/mitroo/), σύμφωνα με 

την ως άνω πρόσκληση, 

6) τη βαθμολογία που αποδόθηκε στους/στις υποψήφιους/ες στη διαδικασία της συνέντευξης 

όπως αποτυπώνεται στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης συνέντευξης στις υπ’ αριθμ. 2/11-1-2023 

& 3/12-1-2023 συνεδριάσεις επί του εν λόγω θέματος για την κάλυψη των αναγκών 

διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και της οικονομοτεχνικής 

υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2),  

7) τα συμπληρωματικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν εντός προθεσμίας για την κάλυψη των 

αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής και της οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης 

Κ.Θ.1, κωδικός θέσης Κ.Θ.2), όπως αυτά ζητήθηκαν σύμφωνα με την 4η/17-1-2023 συνεδρίαση, 

αφού μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν (βλ. Παράρτημα Ι), 

8) το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, 

περί της ακρίβειας και της αληθείας των υποβληθέντων στοιχείων, 

προχώρησε: 

(Α) στη μοριοδότηση των επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων των υποψηφίων για την 

κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και της 

οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν 

υποβάλει και  

(Β) στην κατάρτιση του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά για την 

κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και της 

οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) ως εξής: 

 

 (1)  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15748/2-12-2022 

για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) 
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Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
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Μ
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 (
3

μ
) 

/Γ
1
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4

μ
) 
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5

μ
) 

Συ
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ξη
 (

μ
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. 

3
0

μ
) 

Σύνολο 

 Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ 

1 
 

27982-
19/12/2022 

55,00 6 5     27 93,00 

2 
 

21254-
13/12/2022 

55,00 0 0 28 83,00 

3 
 

15981-
09/12/2022 

55,00 0 3 23 81,00 

4 
 

16059-
11/12/2022 

0 10 0 18 28,00 

5 
 

16107-
12/12/2022 

0 6 5 16 27,00 

6 
 

26396-
16/12/2022 

0 
0 5 

20 25,00 

7 
 

24075-
14/12/2022 

0 0 5 17 22,00 

8 
 

26401/16-12-
2022 

0 0 3 17 20,00 

9 
 

27513-
18/12/2022 

0 6 0 13 19,00 

- 
 

27461-
18/12/2022 

απέσυρε με ηλεκτρονικό μήνυμα τη συμμετοχή του/της 
στη συνέντευξη 
Δεν αξιολογείται 

- 
 

27336-
18/12/2022 

Απέσυρε την αίτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, 
καθώς δεν είχε καταλάβει το είδος της απασχόλησης. 

Δεν αξιολογείται 

- 
 

27965-
19/12/2022 

Δεν προσήλθε στη συνέντευξη, δεν αξιολογείται 

- 
 

16057-
10/12/2022 

Δεν προσήλθε στη συνέντευξη, δεν αξιολογείται 

- 
 

 24305-
14/12/2022 

Δεν προσήλθε στη συνέντευξη, δεν αξιολογείται 

- 
 

27028-
17/12/2022 

Δεν προσήλθε στη συνέντευξη, δεν αξιολογείται 

 

Ο προσωρινός αξιολογικός Πίνακας κατάταξης με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων 

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

Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εφόσον ο ανωτέρω προσωρινός αξιολογικός 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 

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

υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη 

Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με 

κωδικό ΟΠΣ 5027220. 
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στον/στην πρώτο/η στην κατάταξη υποψήφιο/α, ως ακολούθως: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΨΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27982-19/12/2022 

 

(2)  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15748/2-12-2022 

για την κάλυψη των αναγκών οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) 

 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Επ
α
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. 
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/Γ
2
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5

μ
) 
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 (

μ
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. 

3
0

μ
) 

Σύνολο 

 Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ 

1  15834-05/12/2022 30,62 6 4 28 68,62 

 

Ο προσωρινός αξιολογικός Πίνακας κατάταξης με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων 

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

Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εφόσον ο ανωτέρω προσωρινός αξιολογικός 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 

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

υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη 

Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με 

κωδικό ΟΠΣ 5027220. 

στον/στην πρώτο/η στην κατάταξη υποψήφιο/α, ως ακολούθως: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΦΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15834-05/12/2022 

 

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 11:00, ολοκληρώνεται η συνεδρίαση και το έργο της Επιτροπής αναφορικά 

με τις Κ.Θ.1. και Κ.Θ.2. θέσεις της ως άνω Πρόκλησης». 

 

 Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αρ. 1/22-12-2022, 2/11-1-2023, 3/12-1-2023, 4/17-1-2023 και 5/19-1-2023 Πρακτικά της 

«Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων-ελευθέρων 

επαγγελματιών για την υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων πλην 

Μητρώων» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 15748/2-12-2022 Πρόσκλησης. 
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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 12:30, 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 
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