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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7271/12-07-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 28/11-07-2019 

Σήμερα 11 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, 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. 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.: Ιωάννης Ρουσσάκης, 

Αλιβίζος Σοφός, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, Ελένη Τσίκιζα 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 υπ’ αρ. 1/05-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την 

ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 

6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

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

Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 1/05.07.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΙΕΠ 7085/08.07.2019) Πρακτικό της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ.3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-

ΦΚΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήματος ένταξης 

στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την 

Υλοποίηση Επιμόρφωσης», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5022549 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Η ένσταση αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14.06.2019 (πράξη 22/13.06.2019, ΑΔΑ: 

ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/06.06.2019 Πρακτικού 

της αρμόδιας Επιτροπής (αρ. πρωτ.: 1840/09-07-2019): 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο  της Συνεδρίασης της 05ης/07/2019 

Στην Αθήνα σήμερα, την 5η Ιουλίου 2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:30, 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. 1985/01-03-19 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 91ΠΟΟΞΛΔ-9Κ7), δυνάμει της αριθμ. 08/28-02-2019 Πράξης του 

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

την υποψήφια κ. Κυριαζή Ειρήνη και αφορά στην με αριθμό πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 

6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ)  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 

ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης" με MIS 5022549 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται 

από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

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. Xριστίνα Μαλτέζου, αποσπασμένη διοικητική υπάλληλος 

στο Ι.Ε.Π. 

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

Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την με αριθμό πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ)  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

"Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" με MIS 5022549 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

2. Την υπ΄ αριθμ. 08/28-02-2019 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της «….ανάγκης 

συγκρότησης 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.1985/01-03-19 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών  και Συμβάσεων 

του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 91ΠΟΟΞΛΔ-9Κ7), με θέμα: «Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 

3.  Την υπ’ αριθμ. 08/28-02-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. η 

συσταθείσα Επιτροπή με την με αρ. πρωτ. 1979/01-03-2019 απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π,(ΑΔΑ:Ρ7ΔΖΟΞΛΔ-Ι3Ι) με Θέμα: Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής 

εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων 

και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. 

4. Το αριθμ. 22/13-06-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 

(ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) και με θέμα: « Έγκριση του υπ’ αρ. 1/06.06.2019 Πρακτικού της Επιτροπής 

εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 

(ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».  

5. Την με αριθμ. εσωτ. πρωτ. 1653/25-06-2019 διαβίβαση της  Ένστασης της κ. Ειρήνης Κυριαζή, από 

το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.  
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6. Την Ένσταση της κ. Ειρήνης Κυριαζή, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 24η-06-2019 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 6099. 

7. Τα κατατεθειμένα εντός του  φακέλου δικαιολογητικά της ενιστάμενης. 

Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω ένστασης. 

Η από 24η-06-2019 ένσταση της κ. Ειρήνης Κυριαζή, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται παραδεκτή και 

εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω υποψήφια ενίσταται και παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «Αναφορικά µε την υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 3027/09.04.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» µε κωδικό ΟΠΣ 5022549 Της Ειρήνης Κυριαζή του Αθανασίου 

κ της Μαρίας, κατοίκου Αθηνών Αττικής, επί της οδού Μεγίστης αρ. 22, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ Του 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΜΗΤΡΩΟ, όπως αυτός ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, δυνάμει του υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5559/14-06-2019 

αποσπάσματος του υπ' αριθμόν 22/13-06-2019 Πρακτικού του ως άνω Δ.Σ., όπως αυτό αναρτήθηκε 

στο Διαδίκτυο, κατά το μέρος που παραλείπεται η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3779/19-04-2019 

αίτησή µου για την ένταξή µου στο ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών/Επιμορφωτριών 

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η ενιστάμενη, είμαι εκπαιδευτικός και ωσαύτως φυσικό πρόσωπο, που πληρώ τα κριτήρια των 

παραγράφων 5 και 6.1 της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3027/09.04.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» µε κωδικό ΟΠΣ 5022549. Προς τούτο υπέβαλα τη σχετική 

αίτηση για την ένταξή µου στο ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών/Επιµορφωτριών στο πλαίσιο της 

Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», η δε αίτησή µου έλαβε από την 

υπηρεσία σας τον αριθμό πρωτοκόλλου 3779/19-04-2019.  

Στην ως άνω αναφερόμενη αίτησή µου για την ένταξή µου στο ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών / 

Επιμορφωτριών ως πρώτη  και μόνη επιλογή μου σημείωσα την ένταξή μου στο Υπομητρώο υπ' 

αριθμόν 3 (ΥΜ3), ήτοι για το γνωστικό αντικείμενο Σύμβουλου Καθηγητή/-ήτριας, ο ρόλος του 

οποίου/της οποίας άπτεται στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξη τους 

στη σχολική ζωή. 

Ακολούθως, την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019, και ώρα 1: 16:38 µ.µ. η Γραμματέας του Ι.Ε.Π., κ. 

Χατζηηλίου Αλίκη, µου απέστειλε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία από το e-mail  χρήστη 

achatziiliou@iep.edu.gr επιστολή µε θέμα  «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ MIS 5022549 ΤΟΥ Ι.Ε.Π.» και µε το ακόλουθο περιεχόμενο, το οποίο έχει αυτολεξεί 

ως εξής: «Αγαπητή κ. Κυριαζή,  

παρακαλείσθε να αποστείλετε μέχρι την Τρίτη 28-05-2019 τον μεταπτυχιακό σας  τίτλο σπουδών στη 

Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

αξιολόγησης της αίτησής σας για την Πρόσκληση για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του l.Ε.Π. για 

την υποστήριξη της πράξης "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" µε MIS 

5022549.  

Με εκτίμηση, Η γραμματέας  

Χατζηηλίου  Αλίκη (τηλ: 213 133 5405)». 

Κατόπιν τούτου, το Σάββατο, 25 Μαΐου 2019, και ώρα 2:20:00 µ.µ., απέστειλα η ίδια από το 

προσωπικό µου e-mail χρήστη eirkir1@γahoo.gr στην αποστολή απαντητικής επιστολής προς την κ. 

Χατζηηλίου Αγγελική και στο e-mail χρήστη achatziiliou@iep.edu.gr. µε το ακόλουθο περιεχόμενο, το 

οποίο έχει αυτολεξεί ως εξής:  

«Καλημέρα, σε συνέχεια του ηλεκτρονικού σας μηνύματος, σας επισυνάπτω τους μεταπτυχιακούς 

mailto:eirkir1@γahoo.gr
mailto:achatziiliou@iep.edu.gr.
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τίτλους σπουδών (Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Διδακτική των Γλωσσών, 

Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους) καθώς και το βιογραφικό μου σημείωμα . 

Με εκτίμηση 

Ειρήνη Κυριαζή»  

Άπαντα τα ανωτέρω προκύπτουν από το προσαγόμενο µετ' επικλήσεως ακριβές αντιπεφωνημένο 

αντίγραφο, νομίμως εξαχθέν από την επιδειχθείσα στον Πληρεξούσιο Δικηγόρο µου, Κικιδόπουλο 

Σωτήριο - Σεβαστιανό, από τα τηρούμενα αρχεία στον Η/Υ  αλληλογραφία µου, του οποίου το 

περιεχόμενο επικυρώνει και βεβαιώνει (σχετικό 1).  

Περαιτέρω στην ως απαντητική επιστολή µου σύναψα τέσσερα (4) αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή 

(pdf), ήτοι τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, και συγκεκριμένα, τόσο αυτόν που µου ζητήθηκε, 

δηλαδή το προσαγόμενο µετ' επικλήσεως υπ' αριθμόν 17/ 14-12-2017 ΜΔΕ µε τίτλο «Συμβουλευτική 

& Επαγγελματικός Προσανατολισμός» της ΑΣΠΑΙΤΕ (σχετικό 2), αλλά και άπαντα τα έτερα 

διπλώματά µου, δηλαδή το προσαγόμενο µετ' επικλήσεως από 07-01-2014 ΜΔΕ µε τίτλο «Διδακτική 

των Γλωσσών» του ΕΚΠΑ (σχετικό 3), του προσαγόμενο µετ' επικλήσεως  υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 

350/16-06-2014 ΜΔΕ µε τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους» (σχετικό 4), 

καθώς και το προσαγόμενο µετ' επικλήσεως βιογραφικό µου σημείωμα (σχετικό 5), προκειμένου να 

είμαι βεβαίωα ότι έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία σας άπαντα τα συνυποβληθέντα 

δικαιολογητικά µου, τηρώντας την προσήκουσα διαδικασία, ήτοι υποβάλλοντας τα ηλεκτρονικά 

κατά το άρθρο 7.1 της υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 3027/09.04.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για ένταξη στο µητρώο επιµορφωτών του Ι.Ε.Π. της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιµόρφωσης» µε κωδικό ΟΠΣ 5022549, ήτοι «αποκλειστικά και µόνον σε 

ηλεκτρονική µορφή». 

 

ΙΙ. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ  

Επειδή σύμφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου1 του Ν. 4250/2014, αναφορικά µε  την κατάργηση της 

υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων, ορίζεται ότι: 

« α. Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται στο Δηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθµών, τα 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, συµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού 

τους, τις δηµόσιες , επιχειρήσεις και τους οργανισµούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 

1 του Ν 3429/2005 , καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των OΤΑ. 

β. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, µε την επιφύλαξη της 

περίπτωσης δ' και των εγγράφων που προσκοµίζονται για δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από 

τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών 

από τους ενδιαφερόµενους για το σύνολο των συναλλαγών τους µε τις υπηρεσίες και τους φορείς 

της περίπτωσης α’. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων. υποβάλλονται και γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς 

αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.  

δ. Η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 

φορείς της περίπτωσης α', όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία, καταργείται µε την 

παρέλευση τριών µηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Εντός του προαναφερόμενου 

χρονικού διαστήματος, µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, η 

διατήρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν 
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εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν. ... ».  

 

Επειδή ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ δεν απαιτείται δυνάμει της υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 3027/09.04.2019 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. της Πράξης 

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» µε κωδικό ΟΠΣ 5022549 η προσκόμιση 

μαζί µε την αίτηση των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των δικαιολογητικών που 

ορίζονται στην παρ. 6.2 της ανωτέρω προσκλήσεως, αλλά αρκεί η υποβολή των δικαιολογητικών σε 

απλό φωτοαντίγραφο.  

Επειδή σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ανωτέρω Προσκλήσεως « … .[ η] Επιτροπή 

Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, να καλεί εκείνους εκ των υποψηφίων οι οποίοι/-ες πληρούν τα 

οριζόμενα απαραίτητα κριτήρια για παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τους τίτλους σπουδών, 

επαγγελματική εμπειρία Κ.λπ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους/τις 

ενδιαφερόµενους/-ες επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα  αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση 

των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόµενοι/-ες οφείλουν να τα υποβάλλουν ... ». ΕΝ 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού επικοινώνησε µαζί  µου δια της Γραμματέως του ΙΕΠ, 

κ. Χατζηηλίου Αγγελικής, µου ζήτησε την αποστολή ενός εκ των μεταπτυχιακών διπλωμάτων 

ειδίκευσής µου μέχρι τις 28-05-2019. Επειδή ανταποκρίθηκα αμέσως και εμπροθέσμως, ήτοι στις 25-

05-2019, στην επιστολή που µου απεστάλη από την υπηρεσία σας, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται 

από το προσαγόμενο µετ' επικλήσεως ως άνω αναφερόμενο σχετικό υπ' αριθμόν 1.  

Επειδή η Επιτροπή Αξιολόγησης σφάλλει 1. αφενός κατά το µέρος που διαπιστώνει στο υπ' αριθµόν 

1/06.06.2019 Πρακτικό της, αναφορικά µε την εξέταση αιτήσεων και την κατάρτιση των Μητρώων 

υποψηφίων για την υπ' αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, η υποψηφία µε αριθμό πρωτοκόλλου 3779-19/04/2019 (ήτοι η ενιστάμενη) δεν 

απέστειλε συμπληρωματικά δικαιολογητικά όπως αυτά ζητήθηκαν, 2. αφετέρου κατά το μέρους που 

αποφαίνεται ότι η υποψηφία µε αριθμό πρωτοκόλλου 3779-19/04/2019 (ήτοι η ενιστάμενη) «δεν 

πληροί τα τυπικά κριτήρια ένταξης στο ΥΜ3 σύμφωνα µε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά».  

Επειδή συνεπώς σφάλλει το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π που ενέκρινε το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης µε το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5559/14-06-2019 απόσπασμα του υπ' αριθμόν 22/16-

06-2019 Πρακτικού του ως άνω Δ.Σ., όπως αυτό αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο, αφού η αιτιολογία 

απόρριψης της αιτήσεώς µου δεν  ανταποκρίνεται στην αλήθεια. και ωσαύτως είναι παντελώς 

αβάσιμη στην ουσία . 

Επειδή ανταποκρίθηκα αμέσως και εντός της ταχθείσας από την υπηρεσία σας προθεσμίας 

αποστολής του συμπληρωματικού εγγράφου που µου ζητήθηκε, συνοδευτικού της υπ' αριθμόν 

πρωτοκόλλου 3779-19/04/2019 αιτήσεώς µου, γεγονός το οποίο παρέλειψε  η Επιτροπή Αξιολόγησης 

να λάβει υπόψη στο υπ΄ αριθμόν1/06.06.2019 Πρακτικό της.  

Επειδή η ανταπόκρισή μου προκύπτει από έγγραφο που προσάγω μετ΄ επικλήσεως  στην υπηρεσία 

σας συνυποβάλλοντας στην υπηρεσία σας με την παρούσα ένστασή μου. 

Επειδή στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Το δικαίωμα της προηγούμενης 

ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε 

βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Περαιτέρω, στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 

6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/ 1999 

ΦΕΚ 45 Α/9-3-1999, ορίζεται ότι: «1. Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε άλλη ενέργεια ή μέτρο σε 

βάρος των δικαιωμάτων των διοικούμενων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να 

καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα 

σχετικά ζητήματα.  

2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα της ακρόασης, 
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προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας Η κλήση κοινοποιείται στον 

ενδιαφερόµενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης Ο 

ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να 

προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των 

απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης 

Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση 

του ενδιαφερομένου ....  

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές µε τη δυσμενή διοικητική πράξη 

διατάξεις, προβλέπουν δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής». Εξάλλου. στην εισηγητική 

έκθεση του ως άνω νόμου, όσον αφορά τη διάταξη του ανωτέρω άρθρου 6, αναφέρονται τα εξής: 

«Ρυθμίζεται η άσκηση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος ακρόασης από τις 

διοικητικές αρχές (άρθρο 20 παρ. 2) µε κλήση του διοικούμενου να διατυπώσει τις απόψεις του. Ο 

ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα αφενός να λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων του φακέλου 

και αφετέρου να προβεί σε ανταπόδειξη. Από την αιτιολογία που συνοδεύει την διοικητική πράξη, 

η οποία εκδίδεται σχετικώς, πρέπει να προκύπτει η τήρηση της διαδικασίας, καθώς η λήψη υπόψη 

των ισχυρισμών του διοικούμενου, χωρίς να είναι αναγκαία ή διατύπωση κρίσης για αυτούς.... Στην 

παράγραφο 4 ορίζεται ότι η άσκηση του δικαιώματος εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική για τη 

Διοίκηση, όταν προβλέπεται διοικητική προσφυγή (ειδική ή ενδικοφανής). Η διάταξη αυτή είναι 

αντίθετη προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οδηγεί όμως, σε πληρέστερη 

εφαρμογή της σχετικής συνταγματικής επιταγής και σε πληρέστερη προστασία του διοικούμενου».  

Επειδή, από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασμό µε την εισηγητική έκθεση του νόμου τούτου, 

συνάγεται ότι αυτές αποτελούν νομοθετική πλέον ρύθμιση της ασκήσεως του συνταγματικώς 

κατοχυρωμένου δικαιώματος ακροάσεως από τις διοικητικές αρχές (άρθρο 20 παρ. 2 του 

Συντάγματος), άγουσες σε πληρέστερη εφαρμογή της σχετικής συνταγματικής επιταγής και σε 

πληρέστερη προστασία του διοικούμενου. Και τούτο διότι µε την ανωτέρω ρητή επιταγή του νόμου 

(άρθρο 6) ρυθμίζεται κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο ο ειδικότερος τύπος και τρόπος ασκήσεως 

του εν λόγω δικαιώματος και καθορίζεται η έννοια αυτού και το ακριβές περιεχόμενό του. 

Συγκεκριμένα, ενόψει της νομοθετικής ρυθμίσεως σε περίπτωση επικείμενης εκδόσεως δυσμενούς, 

για τον διοικούμενο, ατομικής διοικητικής πράξεως ή ενέργειας ή μέτρου εν γένει, η διοικητική αρχή 

οφείλει να καλεί αυτόν αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο γενικά, εγγράφως, και μάλιστα µε τον 

ειδικότερο τρόπο και περιεχόμενο που αναφέρεται στις διατάξεις αυτές, να εκφράσει τις, σχετικές 

µε το εκάστοτε ζήτημα, απόψεις του προβαίνοντας ακόμη και σε ανταπόδειξη, καθώς και να λάβει 

υπόψη της, κατά την έκδοση της πράξεως τις πιθανώς εκτεθείσες απόψεις, αλλά και τα τυχόν 

αποδεικτικά στοιχεία που θα επικαλεσθεί και θα προσκομίσει ο διοικούμενος. Επειδή η παρούσα 

ένστασή µου υποβάλλεται νομίμως κατά το άρθρο 9 της την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 

3027/09.04.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του 

Ι.Ε.Π. της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» µε κωδικό ΟΠΣ 

5022549, και εμπροθέσμως καθώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η 

24η.06.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15 :00, είναι δε βάσιμη στην ουσία της στηριζόμενη σε έγγραφα 

που αποδεικνύουν την' αλήθεια των ισχυρισμών µου.  

Επειδή η παρούσα ένστασή µου υποβάλλεται παραδεκτώς, εντύπως και ενυπογράφως, είναι δε 

ορισμένη, σαφής και συγκεκριμένη, αποδεικνύεται δε το νόμιμο, βάσιμο και αληθές αυτής από τα 

προσαγόμενα µετ' επικλήσεως και νομίμως επικυρωμένα έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω, και 

βάλλει κατά το μέρος µόνο που απορρίπτεται η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3779/ Ι 9-04-20 Ι 9 αίτησή 

µου για την ένταξή µου στο ειδικό Μητρώο Επιµορφωτών/Επιμορφωτριών. Επειδή, τέλος, πληρώ τα 

τυπικά κριτήρια ένταξης στο ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών/Επιµορφωτριών ΥΜ3 σύμφωνα µε τα 
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δικαιολογητικά που νομίμως προσκόμισα στην υπηρεσία σας.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α ΥΤΟΥΣ Και µε ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός απορρέοντος εκ του νόμου 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ - Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή µου.  

-Να γίνει δεκτή η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3779/19-04-2019 αίτησή µου για την ένταξή µου στο 

ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών/Επιµορφωτριών στην πρώτη και μόνη επιλογή µου Υπομητρώο υπ' 

αριθμόν 3 (ΥΜ3), ήτοι για το γνωστικό αντικείμενο Σύμβουλου Καθηγητή/-ήτριας, ο ρόλος του 

οποίου/της οποίας άπτεται στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξη τους 

στη σχολική ζωή.  

-Να καταρτισθεί συναφώς ΝΕΟΣ Οριστικός Πίνακας Ένταξης συμπεριλαμβάνοντας την υποψηφιότητά 

µου στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. και συγκεκριμένα στην πρώτη και μόνη επιλογή µου στο 

Υπομητρώο υπ' αριθμόν 3 (ΥΜ3)».  

 

Η Επιτροπή κατόπιν εξέτασης των αιτιάσεων της ενιστάμενης αποδέχεται τα επισυναπτόμενα 

στοιχεία της ένστασης της κ. Ειρήνης Κυριαζή που εμφανίζουν την πληρότητα του φακέλου της και 

ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την αποδοχή της ένστασης της κ. Ειρήνης Κυριαζή, για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 13:00, έληξε η Συνεδρίαση». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει:  

α. να εγκρίνει, ως έχει, το υπ’ αρ. 1/05.07.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήματος ένταξης στο μητρώο 

Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»  

β. την αποδοχή της ένστασης της κ. Ειρήνης Κυριαζή, για τους λόγους που διεξοδικά 

αναφέρθηκαν στο ως άνω Πρακτικό. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:30, 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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