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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 924/09-02-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 6/01-02-2018 

Σήμερα 1 Φεβρουαρίου 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 Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του 

Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία 

Φέρμελη. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 8/30-01-2018 της Επιτροπής για την επιλογή 

εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 7143/23.10.2017 Ανακοίνωση 

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση 

Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα 

θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Εικαστικών και της Μουσικής 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και 

Γραμμικού Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Παύλος Χαραμής, 

Πρόεδρος της Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

7143/23.10.2017 Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος έχει καταθέσει προς 

έγκριση το Πρακτικό 8/30-1-2018 της Επιτροπής(αρ. πρωτ.: 269/31-01-2018): 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/30-1-2018 

Στην Αθήνα σήμερα, την 30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στo Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα 36, συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής για την 
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επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την 7143/23.10.2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Παύλου Χαραμή.  

Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται οι:  

 

κ. Παύλος Χαραμής, ως Πρόεδρος  

κ. Νικόλαος Γραμμένος, ως μέλος  

κ. Ευαγγελία Παπαδημητρίου, ως μέλος  

κ. Κλεοπάτρα Μουρσελά, ως μέλος 

 

Xρέη γραμματέα ασκεί η κ. Μαρία Τριανταφυλλίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.. 

 

Αφού διαπιστώνεται η νόμιμη απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία 

συστάθηκε με την υπ’ αρ. 46/09.11.2017 Πράξη του Δ.Σ. (ΑΔΑ ΨΕΛΡΟΞΛΔ-ΔΑ3) του Ι.Ε.Π. και 

ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 49/30.11.2017 (ΑΔΑ Ω2ΣΥΟΞΛΔ-ΚΗΘ), για το παρακάτω θέμα.  
 

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

τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών, της 

Πληροφορικής, των Εικαστικών, της Μουσικής, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και 

Γραμμικού Σχεδίου για τα Προγράμματα Σπουδών που αφορούν στο Γενικό Λύκειο.  

 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 

1) τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 7143/23.10.2017 Ανακοίνωση Πρόσκληση (ΑΔΑ 7ΣΝΓΟΞΛΔ-

Ξ05), 

2) την Πράξη 49/30.11.2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό 1/24-11-

2017(ΑΔΑ 7Θ7ΖΟΞΛΔ-ΒΘ5) της Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων, 

3) την Πράξη 3/18.01.2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 

2/17.01.2018  (ΑΔΑ ΨΙΒΗΟΞΛΔ-ΕΨ0)  της Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων, 

4) την από 18.1.2018  Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για την 

αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού 

εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών, της Πληροφορικής, των Εικαστικών, 

της Μουσικής, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου για τα 

Προγράμματα Σπουδών που αφορούν στο Γενικό Λύκειο, η οποία ανακοινοποιήθηκε στις 

19/1/2018 http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/338-prosklisi-synenteyxi-18-01-2018 

5) 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, 

6) τη μη προσέλευση στη διενέργεια των συνεντεύξεων των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων 

κ.κ.: Βραχνού Ευρυπίδη, Πασιάλη Αθανασίας και Κουδούνη Ιωάννας, 

7) τα υπ’ αρ. 3/22.01.18, 4/23.01.18, 5/24.01.18, 6/25.01.18, 7/29.01.18 Πρακτικά της για τις 

συνεντεύξεις,  

ολοκληρώνει 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, και ομόφωνα, αποφασίζει να 

εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. την έγκριση του παρακάτω αριθμού εμπειρογνωμόνων για την 

αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού 

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/338-prosklisi-synenteyxi-18-01-2018
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εκπαιδευτικού υλικού Γενικού Λυκείου ανά θεματικό πεδίο (Πληροφορική, Θεατρολογία, Μουσική, 

Εικαστικά, Γαλλικά, Γερμανικά), με αλφαβητική σειρά: 

 

Α/Α  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1. ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ 

2. ΑΛΕΞΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

3. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

4. ΓΡΟΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6. ΚΟΤΙΝΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 

7. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

8. ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

9. ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

10. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

11. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

12. ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

13. ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ 

 

Α/Α  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

2. ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΣΟΦΙΑ 

 

Α/Α  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

1. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ 

2. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

Α/Α  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

1. ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

2. ΧΑΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 

 

Α/Α  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

1. ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ  ΑΘΗΝΑ 

2. ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ  ΣΟΦΙΑ 

3. ΝΑΤΣΗ  ΧΑΪΔΩ 

 

Α/Α ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 

1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

2. ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

Επισημαίνεται ότι: 

α) στο ιδιαίτερα απαιτητικό γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά», όπου υπήρξε περιορισμένος αριθμός 

αιτήσεων που υποβλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να απαρτιστεί επαρκής ομάδα που θα μπορούσε 

να ανταποκριθεί στο έργο της εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών και συμπληρωματικού 
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διδακτικού υλικού, και, ως εκ τούτου, εισηγούμαστε όπως κριθεί άγονη η σχετική διαδικασία για το 

γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά» και επαναληφθεί η Πρόσκληση. 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά» που έχουν 

υποβάλει υποψηφιότητα στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 7143/23.10.2017 Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση στη νέα Πρόσκληση. 

β) σε περίπτωση που απαιτηθεί συμπληρωματικός αριθμός εμπειρογνωμόνων για το Γενικό Λύκειο, 

το Ι.Ε.Π. δύναται να αναθέτει έργο σε άλλον συμμετέχοντα από τον πίνακα των αποδεκτών 

υποψηφίων σύμφωνα με την Πράξη 49/30.11.2017  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ 7Θ7ΖΟΞΛΔ-ΒΘ5), πλην 

των υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά», καθότι εισηγούμαστε ως ανωτέρω να 

κριθεί άγονη η σχετική διαδικασία. Όσοι δεν προσήλθαν στη διαδικασία των συνεντεύξεων 

αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία για το Γενικό Λύκειο. 

 

Η Επιτροπή, επίσης, προτείνει όπως: 

1) οι συμμετέχοντες στη διαδικασία των συνεντεύξεων του Γενικού Λυκείου, πλην των 

υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά», οι οποίοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και για 

άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης, να μην επαναλάβουν τη συνέντευξη σε μελλοντική διαδικασία 

αξιολόγησής τους για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σε άλλη βαθμίδα.  

2) οι επιλεγέντες εμπειρογνώμονες ανά θεματικό πεδίο συνεργαστούν για την αναμόρφωση 

ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού του 

Γενικού Λυκείου. Τυχόν διακριτά ατομικά παραδοτέα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα προσδιοριστούν 

μετά από σχετική εισήγηση των Συντονιστών ανά θεματικό πεδίο. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Επιτροπή περάτωσε το έργο της περί ώρα 13:30 

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: …» 

 

Συνημμένα:  

Τα υπ’ αρ. 3/22.01.18, 4/23.01.18, 5/24.01.18, 6/25.01.18, 7/29.01.18, Πρακτικά της Επιτροπής 

επιλογής εμπειρογνωμόνων». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, απέχοντος της ψηφοφορίας του κ. Παύλου Χαραμή, 

ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής για την 

επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7143/23.10.2017 Ανακοίνωση 

- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με 

τους όρους της Πρόσκλησης, ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, οι προσωρινοί 

Πίνακες των αποτελεσμάτων καθίστανται οριστικοί. 

2. Οι επιλεχθέντες εμπειρογνώμονες μεταβιβάζουν χωρίς άλλη διατύπωση το σύνολο 

του περιουσιακού δικαιώματος σε κάθε έκφανση του, όλες τις εξουσίες που απορρέουν 

από αυτό ανεξάρτητα από τρόπο εκμετάλλευσης ή μέσο αποθήκευσης (ενδεικτικά 

ηλεκτρονικό ή έντυπο), για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προστασία των δικαιωμάτων 

αυτών δεσμεύονται ότι δεν θα εγείρουν ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα 

του εμπειρογνώμονα / δημιουργού σε περίπτωση νέας έκδοσης του έργου, ακόμα και αν 
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αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίες αλλαγές ή προσθήκες στο έργο κατά την αποκλειστική 

κρίση του Ι.Ε.Π. και σύμφωνα με τους σκοπούς του.  

Τα συνημμένα Πρακτικά αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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