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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4797/11-05-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 21/10-05-2018
Σήμερα 10 Μαΐου 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 τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης, ΜαρίαΤατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παύλος Χαραμής και Κώστας Βρατσάλης.
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. 1/04.05.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης
Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3696/29.03.2018 (ΑΔΑ: 64ΩΤΟΞΛΔ-5ΞΕ)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. ΕυανθίαΜαρίνα Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει
προς έγκριση το υπ’ αρ. 1/04.05.2018 Πρακτικό (αρ. πρωτ. 4717/07.05.2018) της
Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση
Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων,
σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 3696/29.03.2018 (ΑΔΑ: 64ΩΤΟΞΛΔ-5ΞΕ) Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μια (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερο
επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής
υποστήριξης του Υποέργου 25 «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων
κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)» με MIS 5000065 στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (αρ. πρωτ.: 1151/07-05-2018):
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/04-05-2018
Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την
υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών
προσκλήσεων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3696/29-03-2018 (ΑΔΑ: 64ΩΤΟΞΛΔ-5ΞΕ) Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μια (01) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής
υποστήριξης του Υποέργου 25 «Ανάπτυξη περιεχομένου – υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων
εκπαιδευτικών και εσωτερικής αξιολόγησης της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών
στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)» με MIS 5000065 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020.
Σήμερα την 4η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. συνεδρίασε στα γραφεία του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και επί της οδού Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την 15/12-05-2016 Πράξη του Δ.Σ. του
Ι.Ε.Π. [αρ. πρωτ. 3677/17-05-2016 (ΑΔΑ: 60ΚΤΟΞΛΔ-794)], όπως αυτή ανασυγκροτήθηκε με την
37/21-09-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. [αρ. πρωτ. 6346/26-09-2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ)]
και με την 14/29-03-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. [αρ. πρωτ. 3864/03-04-2018 (ΑΔΑ:
ΩΣΕΠΟΞΛΔ-ΕΑΟ)] για την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.
3696/29-03-2018 (ΑΔΑ:64ΩΤΟΞΛΔ-5ΞΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την
υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μια
(01) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών
διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης
του Υποέργου 25 «Ανάπτυξη
περιεχομένου – υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερικής
αξιολόγησης της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την
αξιολόγηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’
ΕΠΙΠΕΔΟΥ)» με MIS 5000065 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν:


Ευστράτιος Ψάλτου, Σύμβουλος Β’ του Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
αναπληρώνοντας την κ. Ευαγγελία Κουτίδου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων της
τελευταίας



Νικόλαος Μαυρογιάννης, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, αναπληρώνοντας τον κ.
Βεκρή Ελευθέριο λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του τελευταίου



Καρπούζου Φωτεινή, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η κ. Κακαρά Αλεξάνδρα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλάδου
ΠΕ84 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Μετά από τη διαπίστωση της κατά τον νόμο απαρτίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης άρχισε τις
εργασίες της με την αποσφράγιση των εμπρόθεσμων φακέλων-αιτήσεων που απέστειλαν
ταχυδρομικά οι υποψήφιοι.
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Η Επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες της για τη διαπίστωση της υποβολής της προβλεπόμενης
αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος και των λοιπών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στη
σελίδα 08 της με αρ. πρωτ. 3696/29-03-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π.
Μετά από διεξοδικό έλεγχο του περιεχομένου των φακέλων των υποψηφίων κατά τα οριζόμενα
στη σελίδα 05 της με αρ. πρωτ. 3696/29-03-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προχώρησε στον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιότητας λαμβάνοντας υπόψη:
α) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 3696/2903-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π.,
β) τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μετά
τη δημοσίευση της ανωτέρω Πρόσκλησης,
γ) το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.
1599/1986, σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο φάκελο είναι ακριβή και αληθή.
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή έκρινε ότι όλοι οι υποψήφιοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα
φάκελο δικαιολογητικών προς εξέταση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, η οποία αφορά έναν/μια (01) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερο
επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής
υποστήριξης του Υποέργου 25 «Ανάπτυξη περιεχομένου – υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων
εκπαιδευτικών και εσωτερικής αξιολόγησης της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)» με MIS 5000065 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι για την προκηρυχθείσα θέση είναι οι εξής:
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2

ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

5

ΦΑΡΜΑΚΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η Επιτροπή έκρινε ότι οι όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα
προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στη σελίδα 05 της με αρ. πρωτ. 3696/29-03-2018 Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π.
Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν Πρακτικό στα μέλη της Επιτροπής, έγινε ομόφωνα
αποδεκτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00μ.μ., έληξε η συνεδρίαση».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το υπ’ αρ.
1/04.05.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών
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προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων και λοιπών Προσκλήσεων, σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 3696/29.03.2018
(ΑΔΑ: 64ΩΤΟΞΛΔ-5ΞΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος
προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μια (01)
Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των
αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 25
«Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και
εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη
διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου)»
................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:00, 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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