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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2849/05-05-2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 20/04-05-2017 

Σήμερα 4 Μαΐου 2017, 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.: Παναγιώτης 

Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, Γεωργία Φέρμελη και Κρυσταλλία Χαλκιά-

Θεοδωρίδου. 

Απουσιάζει ο κ. Κώστας Βρατσάλης. 

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 Πρακτικών 1/02-05-2017 και 2/03-05-2017 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης 

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει τα Πρακτικά 1/02-05-2017 και 2/03-05-2017 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών (αρ. πρωτ.: 863/04-05-2017): 

«Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 2792/03-05-2017 Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων και Προσφυγών με την οποία διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας τα με αριθμ. 1/02-05-

2017 και 2/03-05-2017 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, που 

αφορούν την εξέταση τιθέμενων ερωτημάτων σύμφωνα με το αριθμ. 16/ 06-04-2017 Απόσπασμα 

Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 2365/12-04-2017, ΑΔΑ: 680ΦΟΞΛΔ-Χ3Φ) για την με αρ. 

πρωτ. 9791/23-12-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. για τη δημιουργία 

Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση 

πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και Διαχειριστική 
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Υποστήριξη της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού» -Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313» (ΑΔΑ: ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5), σχετικά με την 

ένσταση του υποψηφίου κ. Δημήτριου Μπούκα. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία 

ή/και διευκρίνιση».  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  

για την Πρόσκληση με τίτλο: 

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  για τη 

δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την 

υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 « Επιστημονική ,Οργανωτική Διοικητική και 

Διαχειριστική Υποστήριξη»»  

στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ 5001313η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο MIS 5001313, ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο της Συνεδρίασης της 2 /05/2017 

Στην Αθήνα σήμερα, 2 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., 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. 1841/20-03-2017 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 6ΥΕΖΟΞΛΔ-ΦΥ7) βάσει της αριθμ. 12/14-03-2017 Πράξης του 

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

τον κ. Μπούκα Δημήτριο και αφορά στην με αριθμό πρωτ. 9791/23-12-2016(ΑΔΑ:ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5) 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για τη 

δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων /Εμπειρογνωμόνων ειδικών προσόντων για την 

υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και 

Διαχειριστική υποστήριξη» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001313 η οποία συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

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. Ευφροσύνη Καβαλλάρη, υπάλληλος του Ι.Ε.Π.(Ι.Δ.Α.Χ) 

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

προχώρησε στις εργασίες της. 

 Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την με αριθμό πρωτ. 9791/23-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5) Πρόσκληση Εκδήλωσης  

Ενδιαφέροντος  του  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών  

Επιστημόνων /Εμπειρογνωμόνων ειδικών προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του 

Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και Διαχειριστική υποστήριξη» της Πράξης  

«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

ΟΠΣ 5001313 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό 

Δημόσιο.  

2.  Το αριθμ. 05/02-02-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ με αρ. πρωτ. 711/03-02-

2017  (ΑΔΑ: 6ΤΙΟΟΞΛΔ-Α2Θ) και με θέμα: «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης 
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αιτήσεων για τη Δημιουργία Μητρώου ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων ειδικών 

προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας, της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5001313». 

3. Την υπ΄ αριθμ. 12/14-03-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της 

«Ανασυγκρότησης των συλλογικών οργάνων, συγκροτηθέντων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.    

1549/09-03-2017 Απόφαση του Ι.Ε.Π., που αφορούν στις διαδικασίες αξιολόγησης ενστάσεων και 

παραλαβής υπηρεσιών από το Ι.Ε.Π., για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων και 

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

οποία εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 1841/20-03-2017 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 6ΥΕΖΟΞΛΔ-ΦΥ7). 

4. Το αριθμ. 16/06-04-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ με αρ. πρωτ. 2365/10-04-

2017 (ΑΔΑ: 680ΦΟΞΛΔ-Χ3Φ) και με θέμα: «Έγκριση: α. του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αιτήσεων και β. των προσωρινών Πινάκων για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών 

Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας, στο 

πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού» - Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313.».  

5. Την Ένσταση του κ. Μπούκα Δημητρίου, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. στις 19-04-2017 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 2474. 

6. Την αριθμ. 2541/24-04-2017 Διαβίβαση της ένστασης του υποψηφίου: κ. Μπούκα 

Δημητρίου από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΙΕΠ.  

7. Τα κατατεθειμένα εντός του φακέλου δικαιολογητικά του υποψηφίου. 

Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω 

αίτησης- ένστασης του κ. Μπούκα Δημητρίου.  

Η από 19-4-2017 ένσταση του κ. Μπούκα Δημητρίου ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται παραδεκτή 

και εξετάζεται περαιτέρω. 

Ο κ. Μπούκας Δημήτριος με την υποβληθείσα ως άνω ένστασή του  αναφέρει: «1.Παρακαλώ να με 

ενημερώσετε εγγράφως για τη βαθμολογία που έλαβα στο παραδοτέο υλικό στις δράσεις Π3.1.2, 

Π3.1.3, Π3.1.4. 2.Παρακαλώ να με ενημερώσετε εγγράφως ποια ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια 

χρησιμοποίησε η επιτροπή και αξιολόγησε το δείγμα μου κάτω από τη βάση του 15 με αποτέλεσμα 

να μην ενταχθώ στο μητρώο. 3.Η μη δημοσίευση των πινάκων όλων των υποψηφίων επιτυχόντων ή 

μη , με την αναλυτική βαθμολογία τους εγείρει ερωτηματικά μια και ο αριθμός των αιτήσεων 

(μερικές εκατοντάδες) είναι πολύ μεγάλος (46 μόνο έλαβαν βαθμολογία πάνω από 15!!!) Η 

απόρριψη εκατοντάδων συναδέλφων απαξιώνει τους εκπαιδευτικούς και τους δημιουργεί 

αισθήματα ότι είναι ανεπαρκείς και ανίκανοι. 4. Θεωρώ αυτήν την διαδικασία αντισυνταγματική 

και επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου. {Υ.Γ. Η ένστασή μου δεν παρακινείται από 

προσωπική πικρία(εγώ μπορεί να μην είχα ένα δείγμα καλό) αλλά η ηθική μου ,μου επιβάλλει να 

υπερασπιστώ με όποιον τρόπο μπορώ την αξιοπρέπεια των συναδέλφων μου. Επιφυλάσσομαι 

επίσης για την δημοσιοποίηση της ένστασης μου περιμένοντας την απάντησή σας. } 

 

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

ομόφωνα αποφάσισε όπως αιτηθεί τη χορήγηση στοιχείων από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

αιτήσεων για τη Δημιουργία Μητρώου ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων ειδικών 

προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας, της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5001313» 

σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στα υπό στοιχεία 1.,2. και 3 της ανωτέρω ένστασης. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 15:00, έληξε η Συνεδρίαση». 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο της Συνεδρίασης της 03 /05/2017 

Στην Αθήνα σήμερα, 3 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 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. 1841/20-03-2017 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 6ΥΕΖΟΞΛΔ-ΦΥ7) βάσει της αριθμ. 12/14-03-2017 Πράξης του Διοικητικού 

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

Μπούκα Δημήτριο και αφορά στην με αριθμό πρωτ.  9791/23-12-2016(ΑΔΑ:ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5) 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για τη 

δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων /Εμπειρογνωμόνων ειδικών προσόντων για την 

υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και 

Διαχειριστική υποστήριξη» της Πράξης  «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001313 η οποία συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

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. Ευφροσύνη Καβαλλάρη, υπάλληλος του Ι.Ε.Π.(Ι.Δ.Α.Χ) 

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

προχώρησε στις εργασίες της. 

 Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την με αριθμό πρωτ. 9791/23-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5) Πρόσκληση Εκδήλωσης  

Ενδιαφέροντος  του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών  

Επιστημόνων /Εμπειρογνωμόνων ειδικών προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του 

Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και Διαχειριστική υποστήριξη» της Πράξης  

«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

ΟΠΣ 5001313 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό 

Δημόσιο.  

2. Το αριθμ. 05/02-02-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 711/03-02-

2017 (ΑΔΑ: 6ΤΙΟΟΞΛΔ-Α2Θ) και με θέμα: «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων 

για τη Δημιουργία Μητρώου ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων ειδικών προσόντων για την 

υλοποίηση πακέτων εργασίας, της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5001313». 

3. Την υπ΄ αριθμ. 12/14-03-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της 

«Ανασυγκρότησης των συλλογικών οργάνων, συγκροτηθέντων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 

1549/09-03-2017 Απόφαση του Ι.Ε.Π., που αφορούν στις διαδικασίες αξιολόγησης ενστάσεων και 

παραλαβής υπηρεσιών από το Ι.Ε.Π., για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων και 

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

οποία εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 1841/20-03-2017 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 6ΥΕΖΟΞΛΔ-ΦΥ7). 

4. Το αριθμ. 16/06-04-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 2365/10-

04-2017 (ΑΔΑ: 680ΦΟΞΛΔ-Χ3Φ) και με θέμα: «Έγκριση: α. του Πρακτικού της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αιτήσεων και β. των προσωρινών Πινάκων για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών 

Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας, στο 

πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού» - Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313.».  

5. Την Ένσταση του κ. Μπούκα Δημητρίου, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. στις 19-04-2017 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 2474. 
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6. Την αριθμ. 2541/24-04-2017 Διαβίβαση της ένστασης του υποψηφίου: κ. Μπούκα 

Δημητρίου από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π..  

7. Τα κατατεθειμένα εντός του φακέλου δικαιολογητικά του υποψηφίου. 

8. Το υπ’ αριθμ. 1ο/02-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 

Προσφυγών. 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2756/02-05-2017 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 

Προσφυγών προς την Τριμελή  Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων για τη Δημιουργία Μητρώου 

ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων ειδικών προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας, 

της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5001313.  

10. Το από 03.05.2017 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων Υποψηφίων, 

το οποίο διαβιβάστηκε μετά των συνημμένων εγγράφων με το υπ΄αριθμ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 2777/03-05-

2017 έγγραφο στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών. 

 

Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην περαιτέρω εξέταση της ανωτέρω αίτησης- 

ένστασης του κ. Μπούκα Δημητρίου και ομόφωνα εισηγείται τα εξής: 

 

1. Την χορήγηση στον κ. Μπούκα Δημήτριο των αναλυτικών εκθέσεων αξιολόγησης των 

αντίστοιχων παραδοτέων 3.1.2, 3.1.3 και  3.1.4 από την Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων 

καθώς και του ως άνω από 03.05.2017 Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων 

Υποψηφίων, προς απάντηση των αναφερόμενων στα υπό στοιχεία 1 και 2 της ένστασής του.  

2. Προς απάντηση στο υπό στοιχείο 3 της ένστασης, η Επιτροπή διαπιστώνει τη δυνατότητα 

ενημέρωσης των υποψηφίων για την αναλυτική βαθμολογία της υποψηφιότητά τους, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 16/06-04-2017 με Αρ. Πρωτ.: 2365/10-04-

2017(ΑΔΑ: 680ΦΟΞΛΔ-Χ3Φ). Ειδικότερα ορίζονται τα εξής: «Επισημαίνεται ότι όσοι υποψήφιοι δεν 

συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία στο δείγμα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 9791/23.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5) πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ενημερωθούν 

αναλυτικά για την αιτιολόγηση της αξιολόγησης του υποβληθέντος υλικού, κατόπιν αίτηση τους.  

Διευκρινίζεται πως η εν λόγω αίτηση δύναται να υποβληθεί και να θεωρηθεί ως εμπρόθεσμη, 

εφόσον κατατεθεί αποκλειστικά εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για τις ενστάσεις. Πέραν 

αυτής της προθεσμίας η αίτηση δεν δύναται να εξεταστεί».  

 

Τα αναφερόμενα δε στο υπό στοιχείο 4 της έντασης του κ. Μπούκα Δημητρίου, συνιστούν απόψεις 

του υποψηφίου. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 18:00, έληξε η Συνεδρίαση». 

 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα Πρακτικά 1/02-05-2017 και 2/03-

05-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, για την Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων 

/Εμπειρογνωμόνων ειδικών προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του 

Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και Διαχειριστική υποστήριξη» της 

Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού» με κωδικό ΟΠΣ 5001313, ως προς την ένσταση του κ. Δημήτριου Μπούκα, 

ομόφωνα, αποφασίζει:  
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α. Προς απάντηση των αναφερόμενων στα υπό στοιχεία 1 και 2 της ένστασής του, να 

χορηγήσει στον κ. Δημήτριο Μπούκα τις αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης των 

αντίστοιχων παραδοτέων 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4 από την Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης 

αιτήσεων καθώς και το από 03.05.2017 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης 

αιτήσεων Υποψηφίων.  

β. Προς απάντηση στο υπό στοιχείο 3 της ένστασης, να επισημάνει τα οριζόμενα 

στην Πράξη 16/06-04-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με Αρ. Πρωτ.: 2365/10-04-2017 (ΑΔΑ: 

680ΦΟΞΛΔ-Χ3Φ), σύμφωνα με τα οποία «Επισημαίνεται ότι όσοι υποψήφιοι δεν 

συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία 

στο δείγμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 9791/23.12.2016 (ΑΔΑ: 

ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον το 

επιθυμούν, μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την αιτιολόγηση της αξιολόγησης 

του υποβληθέντος υλικού, κατόπιν αίτηση τους. Διευκρινίζεται πως η εν λόγω αίτηση 

δύναται να υποβληθεί και να θεωρηθεί ως εμπρόθεσμη, εφόσον κατατεθεί 

αποκλειστικά εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για τις ενστάσεις. Πέραν αυτής της 

προθεσμίας η αίτηση δεν δύναται να εξεταστεί».  

γ Ότι τα αναφερόμενα στο υπό στοιχείο 4 της έντασης του κ. Δημητρίου Μπούκα 

συνιστούν απόψεις του υποψηφίου. 

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

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

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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