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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3202/15-03-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 12/15-03-2018 

Σήμερα 15 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) κ. Παύλου Χαραμή. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης, 

Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζει ο κ. Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.). 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μαρία Τριανταφυλλίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/09-03-2018 και 2/12-03-2018 Πρακτικών της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του Ι.Ε.Π. επί του αποσπάσματος 

Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 1648/02-03-2017 (ΑΔΑ:6ΞΦΙΟΞΛΔ-ΕΟΟ) 

και με θέμα «Έγκριση του υπ' αρ. 5/28-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής για την 

επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση 

Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για 

τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα 

αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας» 

Ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-

Μαρίνα Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει 

προς έγκριση τα υπ’ αρ. 1/09-03-2018 και 2/12-03-2018 Πρακτικά της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ.: 706/14-03-2018): 

ΑΔΑ: Ω1ΕΚΟΞΛΔ-ΒΑΓ



Σελ. 2 από 7. 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο   

της Συνεδρίασης της 09 ης/ 03 /2018 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 09 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην έδρα του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί της οδού Αν. Τσόχα 36 στην Αθήνα, συνεδρίασε η 

Επιτροπή που συστήθηκε με την αριθμ. 6346/26-09-17 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) δυνάμει της αριθμ. 37/21-09-2017 Πράξης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., προκειμένου να αξιολογήσει την ένσταση που υποβλήθηκε από 

την κάτωθι υποψηφία: κ. Βασίου Αικατερίνη και αφορούν στην με αριθμό πρωτ. 370/ 18.01.2018 

(ΑΔΑ: ΩΤ2ΗΟΞΛΔ-ΓΘΛ ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση 

ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη 

Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της 

Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι:  

1. Χρύσα Πετράκη, Δικηγόρος στο Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος,  

2. Ειρήνη Κυριακίδη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος, 

3. Βιολέττα Κωτσόγιαννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος. 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η κ. Σαρτζέτη Νίκη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Κατόπιν διαπίστωσης της νόμιμης απαρτία της Επιτροπής, αφού παρίστανται όλα τα μέλη της, η 

Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1.Την με αριθμό πρωτ. 370/ 18.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΤ2ΗΟΞΛΔ-ΓΘΛ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και 

τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της 

Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας.  

2. Την υπ΄ αριθμ. 37/21-09-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της 

«Ανασυγκρότησης των συλλογικών οργάνων, που αφορούν στις διαδικασίες για πάσης φύσεως 

προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από το Ι.Ε.Π., καθώς και στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων 

και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και λοιπών του Ι.Ε.Π., βάσει του ν.4412/2016», σε συνέχεια 

της οποία εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 6346/26-09-2017 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ). 

3.Το αριθμ. 06/1-02-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ με αρ. πρωτ. 776/05-02-2018  

(ΑΔΑ: ΨΒΣ3ΟΞΛΔ-Ο1Ο) και με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων 

σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΤ2ΗΟΞΛΔ-ΓΘΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν 

συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και 

για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας». 

4. Το αριθμ. 06/01-02-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 998/13-02-2018  

ΑΔΑ: ΩΗ0ΖΟΞΛΔ-ΕΓΝ και με θέμα : «Ορισμός Συντονιστών για την υπ’ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων 

Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο 

αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της 

Ψυχολογίας». 

5. Το αριθμ. 7/08-02-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 1024/13-02-2018 

(ΑΔΑ: ΩΡΠ7ΟΞΛΔ-4ΓΚ)και με θέμα «Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής για την επιλογή 

εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν 

ΑΔΑ: Ω1ΕΚΟΞΛΔ-ΒΑΓ
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συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και 

για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας». 

6. Tην από 13.02.2018 Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για την 

αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Π.Σ. και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β' 

Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της 

Φιλοσοφίας κλπ http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-

ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-

ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-

ton-latinikon-tis-filosofias-klp  

7. Την Πράξη 3/18.1.2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ 6ΜΡ2ΟΞΛΔ-ΦΗΞ) αναφορικά με τη συμμετοχή 

εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο Ι.Ε.Π. - μελών των Επιστημονικών Μονάδων - στην 

αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού 

εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

8. Το αριθμ. 10/01-03-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 1648/02-03-

2018 (ΑΔΑ: 6ΞΦΙΟΞΛΔ-ΕΟΟ) και με θέμα «Έγκριση του υπ' αρ. 5/28-02-2018 Πρακτικού της 

Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων 

Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο 

αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της 

Ψυχολογίας».  

9. Την με αριθμ. Εσωτ.πρωτ.605 /07-03-2018 Διαβίβαση της Ένστασης της υποψήφιας κ. Βάσιου 

Αικατερίνης από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΙΕΠ.  

10. Την Ένσταση της  κ. Βάσιου Αικατερίνης, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 06η-03-2018 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 1845. 

11. Τα κατατεθειμένα εντός του ηλεκτρονικού  φακέλου δικαιολογητικά της υποψηφίας, 

 

Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω ένστασης.  

Η από 06η-03-2018 ένσταση της  κ. Βάσιου Αικατερίνης ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται 

παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω υποψήφια ενίσταται και 

παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «ΕΝΤΣΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΠ µε Αριθμό 

Πρωτοκόλλου: 1648/02-03-2018.  

Αξιότιμα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ, µε το παρόν κείμενο ενίσταμαι σχετικά µε την 

απόφαση µε Θέμα: Έγκριση του υπ' αρ. 5/28-02- 2018 Πρακτικού της Επιτροπής για την επιλογή 

εμπειρογνωμόνων σχετικά µε την υπ' αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν 

συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β' και Γ' Λυκείου στο αντικείμενο της ιστορίας, και 

για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας.  

Συμμετείχα στη διαδικασία για το αντικείμενο της Ψυχολογίας και θεωρώ ότι αδικήθηκα και ότι δεν 

εκτιμήθηκαν δεόντως τα προσόντα µου, πιθανόν λόγω κακής επικοινωνίας στη συνέντευξη µέσω 

skype. Το ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό µου έργο, σύμφωνα µε το βιογραφικό που έχω 

καταθέσει και βρίσκεται στη διάθεσή σας, επεκτείνεται σε ένα μεγάλο εύρος της επιστήμης της 

Ψυχολογίας και ως εκ τούτου, θεωρώ ότι θα μπορούσα να συμβάλλω σε πολλά πεδία στο εν λόγω 

αντικείμενο. Συγκεκριμένα:  Οργανωσιακή  Ψυχολογία (εκπόνηση πτυχιακής μεταπτυχιακού και 

διεθνής δημοσίευση)  

Παιδαγωγική Ψυχολογία (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και διεθνείς δημοσιεύσεις)  

Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική (εκπόνηση μεταδιδακτορικής  έρευνας  και  διδασκαλίας  

του αντίστοιχου αντικειμένου στο ΠΤΔΕ Δυτικής Μακεδονίας)  

Αναπτυξιακή Ψυχολογία (διδασκαλία του αντίστοιχου αντικειμένου στην ΑΣΠΑΙΤΕ)  

http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp
ΑΔΑ: Ω1ΕΚΟΞΛΔ-ΒΑΓ
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Συμβουλευτική και Προσανατολισμός (διδασκαλία του αντίστοιχου αντικειμένου στην ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Ψυχική Υγεία - Ειδική Αγωγή (διδακτικό/ ερευνητικό  έργο στο Παν/µια Αιγαίου)  

Πειραματική - Γνωστική Ψυχολογία (ερευνητικό έργο στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ).  

Όλη αυτή η πορεία, θεωρώ ότι επιπλέον καταδεικνύει επιπλέον προσόντα µου, όπως ακάματη  

εργατικότητα, διεθνώς αναγνωρισμένες συγγραφικές δεξιότητες και υψηλή συνεργατική  

ικανότητα. Ας προστεθεί ότι και από την παρούσα θέση µου συντονίζω 135 προγράμματα Σχολικών  

Δραστηριοτήτων σε 52 σχολεία της ΔΔΕ Πέλλας. Ελπίζω ότι θα µου δώσετε εκ των υστέρων την 

ευκαιρία να αποδείξω και έμπρακτα τα παραπάνω.» 

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και προς εξέταση της ανωτέρω ένστασης, 

ομόφωνα αποφάσισε όπως αιτηθεί τη χορήγηση απόψεων από την Επιτροπή επιλογής 

Εμπειρογνωμόνων για την κρίση της κατά την συνολική εξέταση της υποψηφιότητας της κ. Βάσιου 

Αικατερίνης. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00μ.μ, έληξε η Συνεδρίαση». 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο   

της Συνεδρίασης της 12ης/ 03 /2018 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 12η Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στην έδρα του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί της οδού Αν. Τσόχα 36 στην Αθήνα, συνεδρίασε η Επιτροπή 

που συστήθηκε με την αριθμ. 6346/26-09-17 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) δυνάμει της αριθμ. 37/21-09-2017 Πράξης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., προκειμένου να αξιολογήσει την ένσταση που υποβλήθηκε από την κάτωθι 

υποψηφία:  κ. Βάσιου Αικατερίνη και αφορούν στην με αριθμό πρωτ. 370/ 18.01.2018 (ΑΔΑ: 

ΩΤ2ΗΟΞΛΔ-ΓΘΛ ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και 

εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ 

και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της 

Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι:  

4. Χρύσα Πετράκη, Δικηγόρος στο Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος,  

5. Ειρήνη Κυριακίδη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος, 

6. Βιολέττα Κωτσόγιαννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος. 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η κ. Σαρτζέτη Νίκη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Κατόπιν διαπίστωσης της νόμιμης απαρτία της Επιτροπής, αφού παρίστανται όλα τα μέλη της, η 

Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1.Την με αριθμό πρωτ. 370/ 18.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΤ2ΗΟΞΛΔ-ΓΘΛ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και 

τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της 

Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας.  

2. Την υπ΄ αριθμ. 37/21-09-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της 

«Ανασυγκρότησης των συλλογικών οργάνων, που αφορούν στις διαδικασίες για πάσης φύσεως 

προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από το Ι.Ε.Π., καθώς και στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων 

και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και λοιπών του Ι.Ε.Π., βάσει του ν.4412/2016», σε συνέχεια 

της οποία εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 6346/26-09-2017 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ). 
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3.Το αριθμ. 06/1-02-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ με αρ. πρωτ. 776/05-02-2018  

(ΑΔΑ: ΨΒΣ3ΟΞΛΔ-Ο1Ο) και με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων 

σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΤ2ΗΟΞΛΔ-ΓΘΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν 

συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και 

για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας». 

4. Το αριθμ. 06/01-02-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 998/13-02-2018  

ΑΔΑ: ΩΗ0ΖΟΞΛΔ-ΕΓΝ και με θέμα : «Ορισμός Συντονιστών για την υπ’ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων 

Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο 

αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της 

Ψυχολογίας». 

5. Το αριθμ. 7/08-02-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 1024/13-02-2018 

(ΑΔΑ: ΩΡΠ7ΟΞΛΔ-4ΓΚ)και με θέμα «Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής για την επιλογή 

εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν 

συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και 

για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας». 

6.Tην από 13.02.2018 Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για την 

αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Π.Σ. και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β' 

Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της 

Φιλοσοφίας κ.λ.π. http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-

ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-

ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-

ton-latinikon-tis-filosofias-klp  

7. Την Πράξη 3/18.1.2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ 6ΜΡ2ΟΞΛΔ-ΦΗΞ) αναφορικά με τη συμμετοχή 

εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο Ι.Ε.Π. - μελών των Επιστημονικών Μονάδων - στην 

αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού 

εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

8. Το αριθμ. 10/01-03-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 1648/02-03-

2018 (ΑΔΑ: 6ΞΦΙΟΞΛΔ-ΕΟΟ) και με θέμα «Έγκριση του υπ' αρ. 5/28-02-2018 Πρακτικού της 

Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων 

Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο 

αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της 

Ψυχολογίας».  

9. Την με αριθμ. Εσωτ.πρωτ.605 /07-03-2018 Διαβίβαση της Ένστασης της υποψήφιας κ. Βάσιου 

Αικατερίνης από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΙΕΠ.  

10. Την Ένσταση της  κ. Βάσιου Αικατερίνης, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 06η-03-2018 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 1845. 

11. Τα κατατεθειμένα εντός του ηλεκτρονικού  φακέλου δικαιολογητικά του υποψήφιου. 

12. Το υπ’ αριθμ. 1ο/09-03-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών. 

13. Το υπ’ αριθμ. εσωτ. πρωτ. 643/09-03-2018 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 

Προσφυγών προς την Επιτροπή  για την επιλογή εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο συνολικής εξέτασης 

της ένστασης της  κ. Αικ. Βάσιου. 

14. Το υπ’ αριθμ. εσωτ. πρωτ. 673/12-03-2018 διαβιβαστικό του από 23-02-2018 Πρακτικό της 

Επιτροπής  για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την διεξαγωγή των συνεντεύξεων των 

υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και 

http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp
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τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της 

Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας.  

                                                                                                         

Προβαίνει στην περαιτέρω εξέταση της ανωτέρω αίτησης- ένστασης της  κ. Βάσιου Αικατερίνης..   

Προς απάντηση των αναφερθέντων από την ενιστάμενη, επισημαίνονται τα εξής: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 370/18-01-18 Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΤ2ΗΟΞΛΔ-ΓΘΛ), 

σελ.3 «Η επιλογή των Εμπειρογνωμόνων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης του Ι.Ε.Π. (που θα 

συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) έπειτα από τη διενέργεια συνέντευξης και με 

συγκριτική αξιολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων επιλογής καθώς και της διαθεσιμότητας και των 

στοιχείων της προσωπικότητας των υποψηφίων που, κατά τη διακριτική ευχέρεια και κρίση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης, συνδέονται με την καλή εκτέλεση του υπό εκπόνηση έργου». 

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα της ανωτέρω πρόσκλησης, σελ 4 «Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης θα καλέσει σε συνέντευξη όσους βρίσκονται στον κατάλογο των αποδεκτών 

υποψηφίων και με συγκριτική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη των απαιτούμενων υποχρεωτικών 

(και επιπλέον) προσόντων, των βιογραφικών τους, της διαθεσιμότητάς τους καθώς και στοιχείων 

της προσωπικότητάς τους που συνδέονται με το υπό εκπόνηση έργο, θα επιλέξει τον αναγκαίο 

αριθμό εμπειρογνωμόνων που θα προσδιοριστεί με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ». 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 23-03-2018 Πρακτικό της Επιτροπής για την επιλογή 

εμπειρογνωμόνων σχετικά με την διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων 

εμπειρογνωμόνων, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης αναφέρει ότι η υποψηφιότητα της κ. Αικ. 

Βάσιου  κρίνεται αξιόλογη και δη ως προς τα προσόντα και την εμπειρία της στο αντικείμενο της 

συμβουλευτικής και εφαρμοσμένης ψυχολογίας στο σχολικό περιβάλλον, αλλά δεν προκύπτει 

επαρκής εμπειρία στην εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της 

ψυχολογίας, που συνδέεται με το μεγαλύτερο μέρος του υπό ανάθεση έργου.  

 

Σύμφωνα με το αριθμ. 10/01-03-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 

1648/02-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΦΙΟΞΛΔ-ΕΟΟ), η ως άνω Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε τη 

συγκριτική αξιολόγηση του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων (απαιτούμενα προσόντα, 

εμπειρία, διαθεσιμότητα και στοιχεία της προσωπικότητάς τους), τα οποία συνδέονται με την καλή 

εκτέλεση του υπό εκπόνηση έργου.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και από τα αναφερόμενα στοιχεία τόσο στο βιογραφικό σημείωμα της 

ενιστάμενης όσο και στην ένστασή της, η υποψηφιότητα της κ. Αικατερίνης  Βάσιου κρίνεται 

αξιόλογη αλλά δεν προκύπτει επαρκής εμπειρία στην εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών στο 

ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας, που συνδέεται με το μεγαλύτερο μέρος του υπό 

ανάθεση έργου.  

 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή 

 

  ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την απόρριψη της ένστασης της  κ. Αικατερίνης Βάσιου, για τους λόγους που διεξοδικά 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 15:00, έληξε η Συνεδρίαση». 
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Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα υπ’ αρ. 1/09-03-2018 και 2/12-03-

2018 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του Ι.Ε.Π., 

ομόφωνα, αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης της κ. Αικατερίνης Βάσιου, για τους 

λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:10, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Παύλος Χαραμής  Μαρία Τριανταφυλλίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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