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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3913/03-04-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 15/02-04-2018
Σήμερα 2 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, 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.: Κώστας Βρατσάλης,
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζει η κ. Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. πρωτ. 994/13-02-2018
(ΑΔΑ: 6ΩΨΦΟΞΛΔ-Π93) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή
αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2)
ειδικούς επιστήμονες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4
«Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών
προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των
σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με MIS 5004204 στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα
Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, έχει καταθέσει προς
έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 914/30-03-2018):
«Σε συνέχεια του με αριθμό 13/22.03.2018 (αρ. πρωτ. 3483/23.03.2018, ΑΔΑ: Ω8ΡΔΟΞΛΔ-566)
Αποσπάσματος Πρακτικού, όπου ορίζεται προσωρινά για τη θέση ΚΘ1 ο κ. Σταύρος Κυριακίδης και
για τη θέση ΚΘ2 η κ. Αλεξάνδρα-Αριάδνη Βασιλείου, και έχοντας υπόψη:
α) την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων σας.
β) ότι ο κ. Σταύρος Κυριακίδης από 21.03.2018 έχει συνάψει σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών
υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης»
της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ
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5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με διάρκεια από 21.03.2018 έως 30.11.2018.
γ) ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρόσκλησης 994/13-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΨΦΟΞΛΔ-Π93)
«….αποκλείονται από την υπογραφή της διαδικασίας υποβολής αιτήματος υποψήφιοι, για τους
οποίους υφίσταται ήδη ενεργή σύμβαση για άλλο συγχρηματοδοτούμενο έργο του Ι.Ε.Π. ή και
οριζόντια υποστήριξη έργων του Ι.Ε.Π.…….».
εισηγούμαι ότι:
Μόνο ο κάτωθι προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων
ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ2:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΑΡΙΑΔΝΗ
καθίσταται οριστικός.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία
ή/και διευκρίνιση».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω
εισήγηση.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 11:00, 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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