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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5398/01-06-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 25/01-06-2018 

Σήμερα 1 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, 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.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη 

και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος και Ιωάννης 

Ρουσσάκης. 

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

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση των Πρακτικών 01/25-05-2018 και 02/01-06-2018 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 

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

Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση τα 

Πρακτικά 1/25-05-2018 και 2/01-06-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 

Προσφυγών στο πλαίσιο Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (αρ. πρωτ.: 1390/01-

06-2018): 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο της Συνεδρίασης της 25ης/ 05/2018 

Στην Αθήνα σήμερα, 25η Μαΐου  2018 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. 5013/21-05-18 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του 

Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΨΖΠ7ΟΞΛΔ-Ξ55) δυνάμει της αριθμ. 22/17-05-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ι.Ε.Π., με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6346/26.09.2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) απόφασης 

ανασυγκρότησης συλλογικών οργάνων ως προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.»,, 

προκειμένου να αξιολογήσει τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους κάτωθι υποψηφίους, κ.κ. 

Παρασκευής Δεληκάρη, Όλγας Τζαφέα, Πέτρου Αγγελόπουλου, Ευαγγελίας Ζούνη, Νικόλαου 

Ρουμπή και της Αγγελικής Αρώνη και αφορούν στην με αριθμό πρωτ. 1137/16-02-2018 
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[ΑΔΑ:ΩΨB4ΟΞΛΔ-Κ0Ο]  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος για την 

ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. 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 κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 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. Χριστίνα Μαλτέζου, αποσπασμένη διοικητική υπάλληλος  

στο Ι.Ε.Π. 

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

Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την με αριθμό πρωτ. 1137/16-02-2018 (ΑΔΑ:ΩΨB4ΟΞΛΔ-Κ0Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος για την ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. 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 κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

2. Την υπ΄ αριθμ. 37/21-09-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της 

«Ανασυγκρότησης των 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. 6346/26-09-2017 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ). 

3. Την υπ΄ αριθμ. 22/17-05-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6346/26.09.2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) απόφασης ανασυγκρότησης 

συλλογικών οργάνων ως προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.», σε συνέχεια της οποία 

εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 5013/21-05-2018 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του 

Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΨΖΠ7ΟΞΛΔ-Ξ55).    

4. Την υπ΄ αριθμ. 14/ 29-03-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. αρ. πρωτ. 3864/03-

04-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΕΠΟΞΛΔ-ΕΑΟ), περί της «Ανασυγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων 

Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων».  

5.Το αριθμ. 19/27-04-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 4476/30-04-2018 

(ΑΔΑ:ΨΔΔ1ΟΞΛΔ-ΚΥΨ) και με θέμα: «Έγκριση των υπ’ αρ. 2/24-04-2018 και 3/25-04-2018 Πρακτικών 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την  υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16-02-2018 [ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-

Κ0Ο] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

6. Την με αριθμ. Εσωτ. πρωτ. 1170 /09-05-2018 διαβίβαση των Ενστάσεων, από το Τμήμα 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΙΕΠ.  

7.Την Ένσταση της κ. Παρασκευής Δεληκάρη, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 03η-05-2018 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 4620. 

8.Την Ένσταση της κ. Όλγας Τζαφέα, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 04η-05-2018 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 4631 

9.Την Ένσταση του κ. Πέτρου Αγγελόπουλου, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 04η-05-2018 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 4646. 
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10.Την Ένσταση της  κ. Ευαγγελίας Ζούνη , η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 07η-05-2018 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 4697 

11.Την Ένσταση του κ. Νικόλαου Ρουμπή, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 08η-05-2018 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 4745 

12.Την Ένσταση της  κ. Αγγελικής Αρώνη , η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 09η-05-2018 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 4753 

13. Τα κατατεθειμένα εντός του ηλεκτρονικού  φακέλου δικαιολογητικά των  ενιστάμενων. 

 

Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση των ανωτέρω ενστάσεων. 

 

1. Η από 03-05-2018 ένσταση της κ. Παρασκευής Δεληκάρη, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται 

παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω υποψήφια ενίσταται και παραθέτει 

τις ακόλουθες αιτιάσεις: «…ενίσταμαι ως προς την αξιολόγησή µου, που αφορά το Κριτήριο 6 (σελ. 

8/12) Ένταξης και Επιλογής, για την τεκμηρίωση του οποίου, λόγω τεχνικών προβλημάτων της 

ηλεκτρονικήs πλατφόρμας του ΙΕΠ, δεν μπόρεσα να αναρτήσω τις σχετικές Βεβαιώσειs, από όπου 

συνάγεται ότι έχω 355,5 ώρες επιμόρφωσης σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επίλυσης 

συγκρούσεων, όπως λεπτομερώς περιγράφεται και στο Βιογραφικό µου Σημείωμα, το οποίο επέχει 

θέση υπεύθυνης δήλωσης.  

Θέτω στην κρίση σας τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία δεν «ανέβαιναν» στην πλατφόρμα, 

και βεβαιώνουν την επαρκή σε χρόνο επαγγελματική µου ενασχόληση, ως επιμορφώτριας, σε 

σχετικές θεματικές  ενότητες, προκειμένου να επανεξετάσετε την πιθανότητα συμπερίληψής µου 

στο Μητρώο:  

1) Βεβαίωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την απασχόλησή µου, μετά από αξιολόγηση, 

κατά το σχολικό έτος 2007-2008, για 108 ώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ταχύρρυθμα 

επιμορφωτικά προγράμματα στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» (MIS 100971) (3ο 

Κ.Π.Σ.\2 Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 Μέτρο 2.1 \Ενέργεια .2.1.1 \Κατ. Πράξεων 2.1.1.β), και ειδικότερα στις 

θεματικές ενότητες 3.1 έως 3.5):  

 Προσέγγιση της ετερότητας στο ελληνικό σχολείο (γλωσσική και πολιτισμική ετερογένεια, 

κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες)  

 Αρχές και μοντέλα διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας 

 Προβλήματα διγλωσσίας –Δίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία, γλώσσα και 

μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς)  

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού (συναισθηματική-ψυχολογική στήριξη, συνεργασία µε γονείς, στάσεις, 

αντιλήψεις) και  

 Διδακτική της πολυπολιτισμικής τάξης (σχέδια εργασίας, ομαδοσυνεργατική μάθηση, νέα βιβλία, 

μέθοδοι διδασκαλίας). (Η περιγραφή των ενοτήτων 3.1 έως και 3.5. βρίσκεται στην ιστοσελίδα: 

http://www.pi-schools.gr). 

2) Βεβαίωση της επιστημονικά υπεύθυνης Καθηγήτριας Άννας Φραγκουδάκη, για τη συμμετοχή µου 

στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής  μειονότητας στη Θράκη» ως  

επιμορφώτριας, στο διάστημα 2002-2007, για 125 ώρες, σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, σε επιτόπιες και συμβουλευτικές συναντήσεις. Το έργο, όπως δηλώνεται ρητά και στην 

σχετική ιστοσελίδα, εστιάζει µε τις δράσεις του στη διαχείριση του ξεχωριστού 

κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου που συγκροτεί η μουσουλμανική μειονότητα και οι ανάγκες ένταξης 

των µελών της µε επιτυχία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (http://museduc.gr/el/) 

3) Βεβαίωση του ΚΑΝΕΠ (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής) της ΓΣΕΕ, ότι εργάστηκα ως 

επιμορφώτρια, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών- Α.Π.1 και 2», το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο 

http://www.pi-schools.gr/
http://museduc.gr/el/
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Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) , µέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου- Νοεμβρίου 2015, για 122,5 ώρες, και ειδικότερα στην 

Θεματική Ενότητα «Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία  και  Δημοκρατική Ευθύνη». 

 

2. Η από 04-05-2018 ένσταση της κ. Όλγας Τζαφέα, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται παραδεκτή και 

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

αιτιάσεις: «…Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την ένστασή µου σχετικά µε την µε αριθ. Πρωτ.4476/3004-

2018 έγκριση του υπ' αρ. 2/24-04-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων 

υποψηφίων της, για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ.1137/16-02-2018 που 

αφορά στην ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. 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» (αρ. πρωτ.: 1073/26-04-2018).  

Σύμφωνα µε το παραπάνω έγγραφο, η επιτροπή που εξέτασε τις υποβληθείσες αιτήσεις που 

αφορούσαν στην θεματική «Διδασκαλία Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» έκρινε ότι δεν 

πληρώ τα απαιτούμενα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών, όπως αυτά ορίζονται στη 

σελίδα 8/12και στην παράγραφο 6 της Πρόσκλησης. Όπως προκύπτει από τον προσωπικό µου 

φάκελο και συγκεκριμένα από την καρτέλα προϋπηρεσίας έχω διδάξει την ελληνική ως δεύτερη ή 

ξένη γλώσσα δια ζώσης πάνω από 300 ώρες. Έχω επισυνάψει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και 

συμβάσεων. Εργάζομαι για δεύτερη χρονιά στο Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Πολιτισμού (ΚΕ. Δ. Ε. Γ. ΠΟ) στο ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. "Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το 

κατεξοχήν αντικείμενο εργασίας µου είναι η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 

Επίσης, έχω διδάξει σε κρατούμενους μετανάστες και σε μετανάστες όπως προκύπτει από τις 

σχετικές βεβαιώσεις ». 

 

3. Η από 04-05-2018 ένσταση του κ. Πέτρου Αγγελόπουλου, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται 

παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω υποψήφιος  ενίσταται και 

παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «…Παρακαλώ να εξετάσετε τη γραπτή ένσταση (αντίρρηση) που 

υποβάλλω: σχετικά µε τον κ. Αγγελόπουλο Πέτρο και το Αρ. Πρακτικό 2/24-4-2018, της επιτροπής, η 

οποία εξέτασε τις υποβληθείσες αιτήσεις που αφορούσαν στην θεματική «Διδασκαλία Ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας», όπως αυτή ορίζεται στη σελίδα 4/12 της µε αρ. πρωτ. 1137/16-02-2018 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. και έκρινε ότι δεν πληρώ τα απαιτούμενα κριτήρια 

ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών, όπως αυτά ορίζονται στη σελίδα 8/12 και στην  

παράγραφο 6 της Πρόσκλησης  µε αριθ. 1137/16-02-2018, 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 κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Σύμφωνα µε το υπ. αρ. πρ.: 4476/30-04-2018 Απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου 

19/27-04-2018 στη σελίδα 5/14 αναφέρεται ότι η Επιτροπή έκρινε ότι δεν πληρούν τα απαιτούμενα 

κριτήρια ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών, όπως αυτά ορίζονται στη σελίδα 8/12 και στην 

παράγραφο 6 της Πρόσκλησης µε αριθ. 1137/16- 02-2018, 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 κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι εξής 

υποψήφιοι: 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ), (σ. 8/12) 

Σχετικά µε αυτόν το αποκλεισμό µου, σας γνωρίζω ότι:  

Α. Από την κατάθεση των πτυχίων µου, πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
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και πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, προκύπτει ότι καλύπτω το πρώτο (1 ο ) από τα 

κριτήρια ένταξης που αφορά:  

Πτυχίο παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής / Δημοτικής Εκπαίδευσης ή/και Πτυχίο 

ΑΣΠΑΙΤΕ ή /και Πτυχίο Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο. Β. Έχω καταθέσει στην 

Ψηφιακή Πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. στην καρτέλα που αφορά την «Προϋπηρεσία» 6 αντίγραφα 

βεβαιώσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της επιμόρφωσης - εκπαίδευσης για τη «Διδασκαλία 

Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» και πιο συγκεκριμένα σε «Προγράμματα εκμάθησης της 

Ελληνικής Γλώσσας» σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης µε σύνολο 613 ωρών 

(18, 296, 18, 72, 30, 42 και 137 ώρες) και οι οποίες καλύπτουν το τρίτο (3ο )  

κριτήριο ένταξης που αφορά: Εμπειρία επιμορφωτή/τριας έργου σε προγράμματα είτε διά ζώσης 

είτε εξ αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 40 (σαράντα) ωρών σχετικά µε τη 

Διδασκαλία Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.  

Από το 3ο προαναφερόμενο κριτήριο επιλογής δε φαίνεται να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι 

αποκλεισμού για κάποιον που έχει επιμορφώσει σχετικά µε την Ελληνική Γλώσσα πληθυσμό 

αλλοδαπών, προσφύγων ή παλιννοστούντων.  

Οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις που σας έχω καταθέσει αφορούν τη Διδασκαλία της Ελληνικής 

Γλώσσας, σε άτομα ως δεύτερη γλώσσα για την κοινωνική τους ενσωμάτωση, από πιστοποιημένο 

επιμορφωτή - εκπαιδευτή (υπάρχει σχετική πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ), όπως άλλωστε αναγράφεται 

και στις συγκεκριμένες βεβαιώσεις. ωρών (18, 296, 18, 72, 30, 42 και 137 ώρες) και οι οποίες 

καλύπτουν το τρίτο (3ο ) κριτήριο ένταξης που αφορά:  

Εμπειρία επιμορφωτή/τριας έργου σε προγράμματα είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 40 (σαράντα) ωρών σχετικά µε τη Διδασκαλία Ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας.  

Από το 3ο προαναφερόμενο κριτήριο επιλογής δε φαίνεται να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι 

αποκλεισμού για κάποιον που έχει επιμορφώσει σχετικά µε την Ελληνική Γλώσσα πληθυσμό 

αλλοδαπών, προσφύγων ή παλιννοστούντων.  

Οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις που σας έχω καταθέσει αφορούν τη Διδασκαλία της Ελληνικής 

Γλώσσας, σε άτομα ως δεύτερη γλώσσα για την κοινωνική τους ενσωμάτωση, από πιστοποιημένο 

επιμορφωτή - εκπαιδευτή (υπάρχει σχετική πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ), όπως άλλωστε αναγράφεται 

και στις συγκεκριμένες βεβαιώσεις.  

Αντίγραφα των παραπάνω βεβαιώσεων σας επισυνάπτω και εντύπως. Θα σας παρακαλούσα να 

τεκμηρίωση των προηγουμένων ενστάσεων».  

 

4. Η από 07-05-2018 ένσταση της κ. Ευαγγελίας Ζούνη, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται 

παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω υποψήφια ενίσταται και παραθέτει 

τις ακόλουθες αιτιάσεις: «Ενίσταμαι κατά της ΑΔΑ:ΨΔΔ10ΞΛΔ-ΚΧΨ Α π.=4476/30-4-18 απόσπασμα 

πρακτικού 19/27-04-2018 και θέμα: έγκριση των υπ΄αρ.2/24-4-18 και 3/25-4-18 πρ. επιτροπής  

Αξιολόγησης  προσόντων για την υπ΄ αριθ. πρ.1137/16-2-18 (ΑΔΑ:ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο) Πρόσκληση 

ενδιαφέροντος ως προς τις υποβληθείσες αιτήσεις που αφορούσαν στη θεματική «Διδασκαλία της 

Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα του Πίνακα Α στον οποίο γράφεται το 

όνομά μου : Ζούνη Ευαγγελία (11)σελ. 6/14 και γράφεται ότι δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα στην 

παρ. 6 (κρ. Ένταξης και επιλογής, σ.8/12). Σας γνωστοποιώ ότι: 1) διαθέτω πτυχίο Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημ. Εκπαίδευσης Παν. Θεσσαλίας-Πτυχίο Παιδ. Ακ. Ρόδου τα οποία και σας επισυνάπτω 

(1). 2) Διαθέτω Μεταπτυχιακό τίτλο Ειδίκευσης του ΕΚΠΑ με τίτλο «Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής 

ως ξένης γλώσσας το οποίο και επισυνάπτω.(2). 3) Διαθέτω επιμορφωτικό έργο (30) ωρών στο 

Αριστοτέλειο Παν/μιο θες/νίκης στο πρόγραμμα Επιμόρφωση εκπ/κών και στη θεματική «Η 

διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Γ2)σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Επισυνάπτω 

ΑΔΑ: ΡΕΡ8ΟΞΛΔ-151



Σελ. 6 από 12. 

Συμβάσεις και βεβαίωση του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (3). 4) Διαθέτω επιμορφωτικό 

έργο 20 ωρών στην επιμόρφωση εκπ/κών που θα διδάξουν στα προγράμματα υποδοχής και ένταξης 

μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ε ΚΟ) που πραγματοποιήθηκαν από το ΟΕΠΕΚ στο ΠΕΚ 

Θεσσαλονίκης το Μάιο του 2011 με θεματικές ενότητες  όπως ορίζονται στη σύμβαση την οποία και 

σας επισυνάπτω.(4).Επισυνάπτω επίσης βεβαίωση του 20ωρου Επιμορφωτικού έργου από τον 

ΟΕΠΕΚ(4).Επισυνάπτω και το επιμορφωτικό υλικό προς ενημέρωσή σας(4).Παρακαλώ όπως κάνετε 

δεκτή την ένστασή μου και για τους παραπάνω λόγους θεωρώ ότι μπορώ να ενταχθώ στο μητρώο 

επιμορφωτών υποστήριξης της Δράσης 4». 

 

5. Η από 08-05-2018 ένσταση του κ. Νικόλαου Ρουμπή, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται παραδεκτή 

και εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω υποψήφιος ενίσταται και παραθέτει τις 

ακόλουθες αιτιάσεις: «Ενίσταμαι κατά της παραπάνω απόφασης διότι τηρώ όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια όπως ορίζονται από τη σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση. Συγκεκριμένα:  

1. Διαθέτω τον αιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών (κριτήριο 1). Ωστόσο όµως επειδή από το σύστημα 

δεν επιτρέπεται η καταχώρηση αρχείου μεγαλύτερου από τα 3 ΜΒ για ίδια εγγραφή και το πτυχίο 

µου (2.3 ΜΒ) µαζί µε τη σχετική του βεβαίωση (που το αναγράφει σαφώς υπερβαίνει τον όγκο αυτό, 

δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθεί στην ίδια εγγραφή ΠΤΥΧΙΟ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (στην παρούσα 

αίτηση µου από το σύστημα καταχωρήθηκε η εγγραφή µε τη βεβαίωση µόνο -που εξάλλου 

προϋποθέτει τον τίτλο σπουδών και έπεται αυτού καθώς είναι αποτέλεσμά του). Το πτυχίο μπορεί 

να εντοπιστεί σε άλλη εγγραφή εντός του portfolio (από όπου παρομοίως απουσιάζει η συνοδευτική 

βεβαίωση λόγω της αδυναμίας να συμπεριληφθούν εντός κοινού αρχείου) µε τον τίτλο ΠΤΥΧΙΟ 

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Επίσης μπορεί να επιβεβαιωθεί και από την έντυπη  μορφή που συνοδεύει 

την ένστασή µου. Για αυτό το τεχνικής φύσεως θέμα μάλιστα είχα επικοινωνήσει σχετικώς και εντός 

της προθεσμίας της παρούσας µε το σχετικό τμήμα του ΙΕΠ, το επεσήμανα,  

ξεκλειδώθηκε η αρχικώς καταχωρηθείσα αίτησή µου, αλλά εν τέλει µου εξήγησαν ότι δεν μπορεί να 

αυξηθεί στο σύστημα η χωρητικότητα των αρχείων, ενώ εν προκειμένω δε µου δόθηκε η δυνατότητα 

και συνοδευτικής έντυπης κατάθεσης, αφού η παρούσα πρόσκληση αφορούσε υποψηφιότητες  µε 

αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.  

2. Διαθέτω την ιδιότητα του επιμορφωτή σε σεμινάρια της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης 

(κριτήριο 3) (152 ώρες, η σχετική πρόσκληση ζητούσε άνω των 40), γεγονός  που διαπιστώνεται και 

από τα σχετικά έγγραφα που επισύναψα στο portfolio µου εντός της προθεσμίας της  παρούσας.  

Παρακαλώ για την άμεση διόρθωση της κρίσης -που οφείλεται σε αδυναμία τεχνικής φύσεως από το 

σύστημα και όχι σε δική µου έλλειψη κριτηρίων ή αβλεψία- και την τοποθέτησή µου στο σχετικό 

μητρώο». 

 

6. Η από 09-05-2018 ένσταση της κ. Αγγελικής Αρώνη, ασκήθηκε εκπρόθεσμα, κρίνεται μη 

παραδεκτή και δεν εξετάζεται περαιτέρω, καθόσον σύμφωνα με τις Σελ.11/12 της οικείας 

πρόσκλησης και την ίση μεταχείριση των υποψηφίων «9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ … Επί του προσωρινού πίνακα, 

αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις μόνο 

εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης … 

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα 

αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη 

εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο Ι.Ε.Π. και λαμβάνουν αριθμό 

πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν 

η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται». 

 

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

ομόφωνα αποφάσισε όπως υποβάλλει ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής 
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πλατφόρμας προς τον Προϊστάμενο του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π. κ. Πέτρο 

Χριστόπουλο.  

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 13:30μ.μ, έληξε η Συνεδρίαση». 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο της Συνεδρίασης της 01ης/ 06/2018 

Στην Αθήνα σήμερα, 01η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, 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. 5013/21-05-18 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του 

Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΨΖΠ7ΟΞΛΔ-Ξ55) δυνάμει της αριθμ. 22/17-05-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ι.Ε.Π., με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6346/26.09.2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) απόφασης 

ανασυγκρότησης συλλογικών οργάνων ως προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.»,, 

προκειμένου να αξιολογήσει τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους κάτωθι υποψηφίους, κ.κ. 

Παρασκευής Δεληκάρη, Όλγας Τζαφέα, Πέτρου Αγγελόπουλου, Ευαγγελίας Ζούνη, Νικόλαου 

Ρουμπή και της Αγγελικής Αρώνη και αφορούν στην με αριθμό πρωτ. 1137/16-02-2018 

[ΑΔΑ:ΩΨB4ΟΞΛΔ-Κ0Ο]  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος για την 

ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. 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 κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι:  

5. Χρύσα Πετράκη, Δικηγόρος στο Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος,  

6. Ειρήνη Κυριακίδη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος, 

7. Βιολέττα Κωτσόγιαννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος. 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η κ. Χριστίνα Μαλτέζου, αποσπασμένη διοικητική υπάλληλος  

στο Ι.Ε.Π. 

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

Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την με αριθμό πρωτ. 1137/16-02-2018 (ΑΔΑ:ΩΨB4ΟΞΛΔ-Κ0Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος για την ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. 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 κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

2. Την υπ΄ αριθμ. 37/21-09-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της 

«Ανασυγκρότησης των 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. 6346/26-09-2017 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ). 

3. Την υπ΄ αριθμ. 22/17-05-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6346/26.09.2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) απόφασης ανασυγκρότησης 

συλλογικών οργάνων ως προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.», σε συνέχεια της οποία 

εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 5013/21-05-2018 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του 

Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΨΖΠ7ΟΞΛΔ-Ξ55).    
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4. Την υπ΄ αριθμ. 14/ 29-03-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. αρ. πρωτ. 3864/03-

04-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΕΠΟΞΛΔ-ΕΑΟ), περί της «Ανασυγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων 

Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων».  

5. Το αριθμ. 19/27-04-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 4476/30-04-2018 

(ΑΔΑ:ΨΔΔ1ΟΞΛΔ-ΚΥΨ) και με θέμα: «Έγκριση των υπ’ αρ. 2/24-04-2018 και 3/25-04-2018 Πρακτικών 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την  υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16-02-2018 [ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-

Κ0Ο] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

6. Την με αριθμ. Εσωτ. πρωτ. 1170 /09-05-2018 διαβίβαση των Ενστάσεων, από το Τμήμα 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΙΕΠ.  

7.Την Ένσταση της  κ. Παρασκευής  Δεληκάρη, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 03η-05-2018 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 4620. 

8.Την Ένσταση της  κ. Όλγας Τζαφέα, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 04η-05-2018 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 4631 

9.Την Ένσταση του κ. Πέτρου Αγγελόπουλου, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 04η-05-2018 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 4646. 

10.Την Ένσταση της  κ. Ευαγγελίας Ζούνη, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 07η-05-2018 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 4697. 

11.Την Ένσταση του κ. Νικόλαου Ρουμπή, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 08η-05-2018 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 4745. 

12.Την Ένσταση της  κ. Αγγελικής Αρώνη , η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 09η-05-2018 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 4753. 

13. Τα κατατεθειμένα εντός του ηλεκτρονικού  φακέλου δικαιολογητικά των  ενιστάμενων. 

14. Το υπ’ αριθμ. 1ο/25-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών. 

15.Το υπ’ αριθμ. εσωτ. πρωτ. 1333/25-05-2018 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 

Προσφυγών προς τoν Προϊστάμενο του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π.   

16. Το υπ’ αριθμ. εσωτ. πρωτ. 1392/01-06-2018 έγγραφο του Προϊσταμένου του Γραφείου Τεχνικής 

Υποστήριξης του Ι.Ε.Π.   

Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση των ανωτέρω ενστάσεων. 

 

1. Ως προς την ένσταση της κ. Παρασκευής Δεληκάρη διαπιστώνονται τα εξής: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Πρόσκληση επισημαίνονται τα εξής:  

Α. Στη σελ.8/12 «6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τα κριτήρια ένταξης (on-off) ακολουθούν ρητά 

τις αρχές για την ίση μεταχείριση ή τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και επί ποινή αποκλεισμού είναι 

σωρευτικά τα ακόλουθα: …2. Εμπειρία επιμορφωτή/τριας σε προγράμματα είτε διά ζώσης είτε εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 40 (σαράντα) ωρών σχετικά με το Κοινωνικο-

πολιτισμικό πλαίσιο προσφύγων/ μεταναστών) …» 

Β. Στη σελ.10/12 «8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν επί ποινή 

αποκλεισμού οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί  εμπρόθεσμα και με όλα τα υποχρεωτικά πεδία 

συμπληρωμένα...».  

Γ. Στη σελ.7-8/12 «Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο 

προσόντα και τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικώς είναι τα παρακάτω:………… Βεβαιώσεις 

επιμορφωτικού έργου…»  

Δ. Στη σελ.9/12 «7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

υποβάλουν απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού μία (1) αίτηση για ένταξη στο Μητρώο επιμορφωτών 

η οποία πρέπει να περιέχει: …3. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαραίτητα 

ζητούμενα προσόντα…  

ΑΔΑ: ΡΕΡ8ΟΞΛΔ-151



Σελ. 9 από 12. 

Επισημαίνεται ότι στα στοιχεία της Αίτησης θα πρέπει να δηλώνονται με ευθύνη του υποψηφίου: … 

η επαγγελματική εμπειρία και λίστα επισυναπτόμενων εγγράφων».     

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω οριζομένων στην οικεία Πρόσκληση, διαπιστώνεται ότι η 

ενιστάμενη, επί ποινή αποκλεισμού δεν υπέβαλλε μαζί με την αίτησή της, ηλεκτρονικά και εντός της 

ταχθείσας προθεσμίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δη τις επιμορφωτικές βεβαιώσεις τις 

οποίες επικαλείται με την υποβληθείσα ένστασή της. Επιπρόσθετα στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 1392/01-06-

2018 έγγραφο του Προϊσταμένου του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π.  αναφέρονται τα 

εξής: «Μετά από έλεγχο που διενεργήσαμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων του ΙΕΠ, eIEP, 

δεν προκύπτει ότι παρουσιάστηκε κάποιο τεχνικό πρόβλημα κατά το διάστημα 16/2/2018 έως 

8/3/2018, που να παρεμπόδισε την επισύναψη αρχείων ή την οριστικοποίηση των αιτήσεων των 

ενδιαφερόμενων. 

Συγκεκριμένα, στις 21/2/2018 επισυνάφθηκαν 151 αρχεία και στις 8/3/2018 1076 αρχεία για την με 

αρ. πρωτ. 1137/16-2-2018 [ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ. 

Συνολικά, υποβλήθηκαν επιτυχώς 171 αιτήσεις ως την προθεσμία λήξης της πρόσκλησης στις 

8/3/2018 23:59.  

Γενικά, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, δεν μας αναφέρθηκε κανένα πρόβλημα σχετικά με τη 

λειτουργία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ, είτε μέσω του ενσωματωμένου 

συστήματος επικοινωνίας (Helpdesk) είτε με άλλο τρόπο.   

Όπως προκύπτει από το Helpdesk, στις 8/3/2018 3:28πμ, ο κος Νικόλαος Ρουμπής υπέβαλε αίτημα 

στο Helpdesk, όπου ζητούσε αν μπορεί να επανυποβάλει της αίτησή του, χωρίς να αναφέρει κάποιο 

πρόβλημα σχετικά με την επισύναψη των αρχείων του. Το αίτημά του ικανοποιήθηκε και ο κος 

Ρουμπής επανυπέβαλε οριστικά την αίτησή του στις 8/3/2018 11:58πμ».  

Κατόπιν τούτου κρίνεται ότι δεν προκύπτει αντικειμενικός λόγος αδυναμίας της ενιστάμενης για τη 

μη ηλεκτρονική και εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους της, 

σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση, στοιχεία τα οποία δεν ταυτοποιούνται από 

κανένα άλλο έγγραφο της αρχικής της αίτησης και ως εκ τούτου απορρίπτεται η υπό κρίση ένσταση.  

2. Ως προς την ένσταση της κ. Όλγας Τζαφέα διαπιστώνονται τα εξής: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Πρόσκληση επισημαίνονται τα εξής:  

Στη σελ.8/12 «6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τα κριτήρια ένταξης (on-off) ακολουθούν ρητά τις 

αρχές για την ίση μεταχείριση ή τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και επί ποινή αποκλεισμού είναι 

σωρευτικά τα ακόλουθα:…3.Εμπειρία επιμορφωτή/τριας έργου σε προγράμματα είτε διά ζώσης είτε 

εξ αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 40 (σαράντα) ωρών σχετικά με τη Διδασκαλία 

Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας». 

Η ενιστάμενη έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά τις σχετικές βεβαιώσεις, τις οποίες 

επικαλείται στην ένστασή της, σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει ότι έχει διδάξει την ελληνική ως 

δεύτερη ή ξένη γλώσσα πάνω από τις ως άνω απαιτούμενες 40 ώρες. Συγκεκριμένα, από τα σχετικά 

ως άνω χωρία της οικείας πρόσκλησης, αφενός δεν διευκρινίζεται εάν η απαιτούμενη εμπειρία 

επιμορφωτή θα πρέπει να απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα επιμορφούμενων, αφετέρου από τη 

γραμματική διατύπωση στο στοιχείο 3., τελευταίο εδάφιο (σελ. 8) της οικείας πρόσκλησης, πριν την 

παράγραφο 6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, προκύπτει ότι για την προσμέτρηση εμπειρίας 

επιμορφωτή συμπεριλαμβάνεται και το Διδακτικό έργο. Συγκεκριμένα αναφέρεται: … το 

Επιμορφωτικό Έργο (αποδεικνύεται)…. 3. ….υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της 

ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας ή/και Διδακτικό έργο», γεγονός που ενισχύει την άποψη της 

Επιτροπής ότι δεν προκύπτει περιορισμός ως προς την ομάδα των επιμορφούμενων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κάνει δεκτή την ένσταση της κ.  Όλγας Τζαφέα. 

 

3. Ως προς την ένσταση του κ. Πέτρου Αγγελόπουλου διαπιστώνονται τα εξής: 
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Πρόσκληση επισημαίνονται τα εξής: Στη σελ.8/12 «6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τα κριτήρια ένταξης (on-off) ακολουθούν ρητά τις αρχές για την ίση 

μεταχείριση ή τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και επί ποινή αποκλεισμού είναι σωρευτικά τα 

ακόλουθα:…3.Εμπειρία επιμορφωτή/τριας έργου σε προγράμματα είτε διά ζώσης είτε εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 40 (σαράντα) ωρών σχετικά με τη Διδασκαλία 

Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας». Κατά τα λοιπά, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το σκεπτικό 

που αναλυτικά αναφέρεται για την εμπειρία επιμόρφωσης κατά την εξέταση της έντασης της κ. 

Όλγας Τζαφέα και ομοίως κάνει δεκτή την ένσταση του κ.  Πέτρου Αγγελόπουλου, καθόσον έχει 

υποβάλλει εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά τις σχετικές βεβαιώσεις, τις οποίες επικαλείται στην 

ένστασή του, σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει ότι έχει διδάξει την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη 

γλώσσα πάνω από τις ως άνω απαιτούμενες 40 ώρες. 

               

4. Ως προς την ένσταση της κ. Ευαγγελίας Ζούνη διαπιστώνονται τα εξής: 

Στη σελ.8/12 «6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τα κριτήρια ένταξης (on-off) ακολουθούν ρητά τις 

αρχές για την ίση μεταχείριση ή τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και επί ποινή αποκλεισμού είναι 

σωρευτικά τα ακόλουθα:…3.Εμπειρία επιμορφωτή/τριας έργου σε προγράμματα είτε διά ζώσης είτε 

εξ αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 40 (σαράντα) ωρών σχετικά με τη Διδασκαλία 

Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας». Κατά τα λοιπά, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το σκεπτικό 

που αναλυτικά αναφέρεται για την εμπειρία επιμόρφωσης κατά την εξέταση της έντασης της κ. 

Όλγας Τζαφέα και ομοίως κάνει δεκτή την ένσταση της κ. Ευαγγελίας Ζούνη, καθόσον έχει υποβάλλει 

εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά τις σχετικές βεβαιώσεις, τις οποίες επικαλείται στην ένστασή της, 

σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει ότι έχει διδάξει την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα πάνω από 

τις ως άνω απαιτούμενες 40 ώρες. 

 

5. Ως προς την ένσταση του κ. Νικόλαου Ρουμπή διαπιστώνονται τα εξής: 

Στη σελ.8/12 «6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τα κριτήρια ένταξης (on-off) ακολουθούν ρητά τις 

αρχές για την ίση μεταχείριση ή τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και επί ποινή αποκλεισμού είναι 

σωρευτικά τα ακόλουθα: 

1.Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής / Δημοτικής Εκπαίδευσης ή/και Πτυχίο 

ΑΣΠΑΙΤΕ ή /και Πτυχίο Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο.  

ΚΑΙ  

3.Εμπειρία επιμορφωτή/τριας έργου σε προγράμματα είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 40 (σαράντα) ωρών σχετικά με τη Διδασκαλία Ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας». 

Ως προς το πτυχίο, ο ενιστάμενος δεν έχει υποβάλλει το σχετικό τίτλο σπουδών, όπως απαιτείται από 

την Πρόσκληση. Ωστόσο, από τον προσκομισθέντα στην αρχική του αίτηση μεταπτυχιακό τίτλο στον 

οποίο ορίζεται ρητώς ότι ο ενιστάμενος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και 

Φιλοσοφίας, κρίνεται ότι δύναται η ταυτοποίηση των στοιχείων του και ως εκ τούτου πληρούται το 

σχετικό προαπαιτούμενο. 

Ως προς την απαιτούμενη εμπειρία του ενιστάμενου, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το σκεπτικό που 

αναλυτικά αναφέρεται για την εμπειρία επιμόρφωσης κατά την εξέταση της έντασης της κ. Όλγας 

Τζαφέα και ομοίως κάνει δεκτή την ένσταση του κ. Νικόλαου Ρουμπή, καθόσον έχει υποβάλλει 

εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά τις σχετικές βεβαιώσεις, τις οποίες επικαλείται στην ένστασή του, 

σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει ότι έχει διδάξει την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα πάνω από 

τις ως άνω απαιτούμενες 40 ώρες. 

 

6. Η από 09-05-2018 ένσταση της κ. Αγγελικής Αρώνη, ασκήθηκε εκπρόθεσμα, κρίνεται μη 
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παραδεκτή και δεν  εξετάζεται περαιτέρω, καθόσον σύμφωνα  με τις Σελ.11/12 της οικείας 

πρόσκλησης  «9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ … Επί του προσωρινού πίνακα, αφού εγκριθεί από το ΔΣ του ΙΕΠ, οι 

υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων 

ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης … 

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα 

αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη 

εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο Ι.Ε.Π. και λαμβάνουν αριθμό 

πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η 

ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται». 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την απόρριψη της ένστασης των κ.κ. Παρασκευής Δεληκάρη και Αγγελικής Αρώνη καθώς και την 

αποδοχή της ένστασης των κ.κ.: Όλγας Τζαφέα, Πέτρου Αγγελόπουλου, Ευαγγελίας Ζούνη, 

Νικόλαου Ρουμπή, για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 10:30, έληξε η Συνεδρίαση. 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει:  

α. να εγκρίνει τα Πρακτικά 01/25-05-2018 και 02/01-06-2018 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών στο πλαίσιο Υλοποίησης 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για τη με αριθμό πρωτ. 1137/16-02-2018 

[ΑΔΑ:ΩΨB4ΟΞΛΔ-Κ0Ο] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος για 

την ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. 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 κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό 

Δημόσιο.  

β. την απόρριψη της ένστασης των κ.κ.: Παρασκευής Δεληκάρη και Αγγελικής Αρώνη 

και  

γ. την αποδοχή της ένστασης των κ.κ.: Όλγας Τζαφέα, Πέτρου Αγγελόπουλου, 

Ευαγγελίας Ζούνη και Νικόλαου Ρουμπή, για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν 

στα ως άνω Πρακτικά. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:30, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

ΑΔΑ: ΡΕΡ8ΟΞΛΔ-151



Σελ. 12 από 12. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 

ΑΔΑ: ΡΕΡ8ΟΞΛΔ-151
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