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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα:  Έγκριση του Πρακτικού 10/2018 της Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων 

σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6139/19-09-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων 

Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στις Κοινωνικές  

Επιστήμες και ειδικότερα στο πεδίο της Φυσικής Αγωγής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την πράξη 11/8-3-2018, ομόφωνα, αποφάσισε να εγκρίνει ως 

έχει το Πρακτικό (10/02-03-2018) της Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά 

με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6139/19-09-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, ο 

ακόλουθος προσωρινός Πίνακας των αποτελεσμάτων εμπειρογνωμόνων για την 

αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού 

εκπαιδευτικού υλικού Γενικού Λυκείου στη Φυσική Αγωγή, καθίσταται οριστικός: 

 

                                  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ  
     

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΔΑΝΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ 

5 ΝΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 

 

Επί του προσωρινού πίνακα, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις 

μόνο εντύπως εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής 

ανάρτησης. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου έντυπες, 

ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις 

αυτές όπως ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των 

υποψηφίων. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός 

σφραγισμένου φακέλου, στο Ι.Ε.Π., Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 

11521, Αθήνα, με θέμα: Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 6139/19-09-2017 Ανακοίνωση - 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση των 

Προγραμμάτων Σπουδών και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στο 

πεδίο της Φυσικής Αγωγής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, και πρέπει να έχουν παραληφθεί 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του τριημέρου και ν’ αποδεικνύεται αποκλειστικά 
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από τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π της παραλαβής και καταχώρησης και όχι από την 

ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου. 

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι 

Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται 

αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που 

περιέρχονται στο Ι.Ε.Π. και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής 

του ταχυδρομείου είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται. Ενημερώνονται οι 

υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.Ε.Π. θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης 

σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, 

προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία 

(έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). 

Μετά τη άπρακτη παρέλευση του ως άνω τριημέρου, ο Προσωρινός Πίνακας (αρχικός 

και τελικός) καθίσταται οριστικός και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του 

ΙΕΠ. 


