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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7459/06-07-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 30/28-06-2018 

Σήμερα 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, 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 

και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

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

Φέρμελη. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μαρία Τριανταφυλλίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/22.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21.05.2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ) 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς 

εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 

«Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της 

Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

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

Ελληνικό Δημόσιο 

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. 1/22.06.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την 

υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21.05.2018 Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 1655/28-06-2018): 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο   

της Συνεδρίασης της 22ης/ 06/2018 

Στην Αθήνα σήμερα, 22 Ιουνίου  2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, 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 Πράξης 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 κ.κ.  Βαβέτση Χρυσάνθη, 

Φραδέλλο Χρήστο και Κομνηνού Ιωάννα  και αφορά στην με αριθμό πρωτ. 5004/21-05-2018 (ΑΔΑ: 

Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες 

για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ 

5007907, 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. Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλος Α’ του 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 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. 5004/21-05-2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων 

εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης 

«Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

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

Δημόσιο. του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

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».  
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5. Το αριθμ. 28/14-06-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 5792/14-06-

2018 (ΑΔΑ: 64ΞΦΟΞΛΔ-ΝΟΗ) και με θέμα: « Έγκριση του υπ’ αρ. 1/13.06.2018 Πρακτικού της 

Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21-05-2018 

(ΑΔΑ:Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς 

εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της 

Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με 

κωδικό ΟΠΣ5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

6. Την από 22-06-2018 διαβίβαση των  Ενστάσεων  των  κ.κ. Βαβέτση Χρυσάνθης, Φραδέλλο Χρήστο 

και Κομνηνού Ιωάννας, από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.  

7. Την Ένσταση της  κ. Βαβέτση Χρυσάνθης, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 20η-06-2018 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 6090. 

8. Την Ένσταση του  κ. Φραδέλλο Χρήστου, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 21η-06-2018 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 6176. 

9.Την Ένσταση της  κ. Κομνηνού Ιωάννας, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 22η-06-2018 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 6551. 

10. Τα κατατεθειμένα εντός του  φακέλου δικαιολογητικά της  ενιστάμενης. 

Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω ένστασης. 

1. Η από 20η-06-2018 ένσταση της κ. Βαβέτση Χρυσάνθης, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται 

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

παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «…Εκ παραδρομής ενώ η προϋπηρεσία μου είναι έως τις 

3/6/2018 που έγινε η αίτηση, είναι 93 μήνες και 22 ημέρες, επισυνάφθηκε έγγραφο με 

προγενέστερη ημερομηνία και λιγότερη. προϋπηρεσία. Θα παρακαλούσα να μοριοδοτηθεί η 

υπάρχουσα προϋπηρεσία μου βάσει του επισυναπτόμενου εγγράφου της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Β ΄Αθήνας». 

Η Επιτροπή, κατόπιν εξέτασης του  φακέλου της ενιστάμενης διαπίστωσε τα εξής: 

 

Η ενιστάμενη μαζί με την από 20.06.2018 ένστασή της επισύναψε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 

13272/20.06.2018 «Βεβαίωση προϋπηρεσίας» από την Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπαίδευσης 

Αττικής, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας, Τμήμα Διοικητικού, σύμφωνα με την οποία 

βεβαιώνεται προϋπηρεσία επιπλέον αυτής που προσκόμισε με την αίτησή της «Βεβαίωση 

προϋπηρεσίας» και με αριθμ. πρωτ. 15233/21.09.2016 της ιδίας ως άνω υπηρεσίας, ενός έτους και 

έξι μηνών περίπου. 

Η ως άνω νέα βεβαίωση προϋπηρεσίας με υπ΄αριθμ. πρωτ. 13272/20.06.2018 δεν δύναται να 

ληφθεί υπόψη για τους κάτωθι λόγους: 

 α) υποβλήθηκε από την ενιστάμενη καταρχήν εκπρόθεσμα, ήτοι μετά τη λήξη της αποκλειστικής 

και καταληκτικής ημερομηνίας της 05.06.2018 υποβολής αιτήσεων μετά των επισυναπτόμενων 

δικαιολογητικών, όπως ορίζεται από την οικεία Πρόσκληση (σελ. 19/ 25),  

β) υποβλήθηκε εντύπως και «δεν λαμβάνεται υπόψη» σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην οικεία 

Πρόσκληση (σελ. 19/25),  

γ) δεν τυγχάνουν εφαρμογής ούτε οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 

45), όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες «4. Αν οι διατάξεις επιβάλλουν τη συνυποβολή 

πιστοποιητικών, δικαιολογητικών ή άλλων δημόσιων εγγράφων και αυτά δεν συνυποβάλλονται για 

λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη 

υποβολή του εγγράφου του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει στο υποβαλλόμενο από 

τον ενδιαφερόμενο έγγραφο να γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημόσιων 

εγγράφων, τα οποία, πάντως, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία που 
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κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους», καθόσον η ενιστάμενη δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα ως 

ανωτέρω στο Ι.Ε.Π. το αίτημά της προς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. 

Εκπαίδευσης Αττικής, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας, Τμήμα Διοικητικού για την 

έκδοση της βεβαίωσης, με μνεία του λόγου της μη συνυποβολής της νέας βεβαίωσης σύμφωνα με 

τον νόμο. 

δ) η ίδια η ενιστάμενη στην σχετική της αίτηση η οποία «επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης» 

σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην οικεία Πρόσκληση (σελ. 15/25), δηλώνει ότι διαθέτει προϋπηρεσία 

75 μήνες, όπως προκύπτει από την αρχικά προσκομιζόμενη «Βεβαίωση προϋπηρεσίας» με αριθμ. 

πρωτ. 15233/21.09.2016 της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπαίδευσης Αττικής, Δ/νση 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας, Τμήμα Διοικητικού. 

2. Η από 21η-06-2018 ένσταση του κ. Φραδέλλου Χρήστου, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται 

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

παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «Από το Σεπτέµβριο του 2015 είµαι κάτοχος 

Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Θεολογία του Πανεπιστηµίου «Νεάπολις» Πάφου - 

Κύπρου, το οποίο έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σας παρακαλώ θερµά να το 

συµπεριλάβετε στα τυπικά προσόντα µου (τίτλοι σπουδών) για την τελική κατάταξή µου 

στους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων για τη συγγραφή των νέων βιβλίων για την  

εκκλησιαστική εκπαίδευση. Με την παρούσα, υποβάλλω συνημμένα φωτοαντίγραφο του  

Μεταπτυχιακού τίτλου καθώς και της αναγνώρισής του από τον ΔΟΑΤΑΠ». 

 

Η Επιτροπή, κατόπιν εξέτασης του φακέλου του ενιστάμενου διαπίστωσε ότι τόσο από τον 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του στον ευρύτερο τομέα της Θεολογίας όσο και από τα μαθήματα 

που παρακολούθησε στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με την αναλυτική 

βαθμολογία που ο ίδιος έχει υποβάλλει καθώς και από την πτυχιακή εργασία του στο πρόγραμμα 

αυτό με τίτλο «Ισλαμικές αδελφότητες στην Τουρκοκρατούμενη Κρήτη»,  δεν προκύπτει  ότι ο 

μεταπτυχιακός  τίτλος σπουδών του  έχει κεντρικό προσανατολισμό στα διδακτικά αντικείμενα της 

Δογματικής και Αγίας  Γραφής, προκειμένου να ληφθεί υπόψη συνάφεια σε αυτά και για τα οποία 

αιτείται να συμμετέχει. 

 

3. Η από 22η-06-2018 ένσταση της κ. Κομνηνού Ιωάννας, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται 

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

παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «…Σύμφωνα µε την Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ' 

αρ. 1/13.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ' αρ. 

πρωτ. 5004/21-05-2018 (ΑΔΑ:ΨΟΔΚΟΞΛΔ-26Ρ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (32 ειδικούς 

εμπειρογνώμονες), η υποψηφιότητά µου στο Διδακτικό Αντικείμενο «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής» 

(Γ Λυκείου), δεν έχει μοριοδοτηθεί  σύμφωνα µε τη συνάφεια της Διατριβής µου µε την Ηθική, 

όπως δηλώνεται ρητά από τον αρμόδιο κρατικό φορέα, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όπου είναι 

καταχωρισμένη η Διδακτορική µου Διατριβή. Η Διατριβή µου, κατά περιεχόμενο, έχει άµεση 

αναφορά στην Ηθική, εφόσον περισσότερες από 200 σελίδες αφορούν στη διαπολιτισμική 

διάσταση του µαθήµατος, σε θέµατα σχετικά µε τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά και σε αξίες 

που προωθούνται μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η 

ειρήνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη κ.λπ. Για όλα τα παραπάνω το θεωρητικό μέρος συμπληρώνεται 

από αντίστοιχη έρευνα Αναλυτικών Προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων. Παρακαλώ να 

αναγνωριστεί η συνάφεια της Διδακτορικής  µου Διατριβής µε την Ηθική, όπως έχει αναγνωριστεί 

και στους συνυποψήφιους µου στην ίδια κατηγορία». 

 

Η Επιτροπή, κατόπιν εξέτασης του  φακέλου της ενιστάμενης διαπίστωσε τα εξής: 
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Σελ. 5 από 5. 

Σύμφωνα με τα περιεχόμενα της ως άνω διδακτορικής διατριβής της ενιστάμενης με θέμα «Η 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ. Η συμβολή του 

στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας»,  που έλαβε από τη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ και 

όπως έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το  οποίο επικαλείται και η ίδια, 

προκύπτει ότι: Στην Εισαγωγή, σελ. από 14 έως 39, δεν γίνεται ειδική μνεία για τον κεντρικό 

προσανατολισμό της  διατριβής σε θέματα Χριστιανικής Ηθικής. Αντιθέτως, στο Μέρος Α’ Η 

Θρησκευτική Αγωγή στη Ευρώπη, σελ. από 39 έως 58, επικεντρώνεται στην Πολιτική της Ευρώπης 

για τη Θρησκευτική Αγωγή, ενώ στις σελ. από 63 έως 235 επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν 

στα δημογραφικά δεδομένα, το νομικό πλαίσιο, το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και τη Δομή, 

χαρακτήρα και λειτουργία του μαθήματος των Θρησκευτικών σε κάθε μία από τις χώρες της 

Ευρώπης. Στο Μέρος Β’ Η Ευρωπαϊκή Διάσταση του Μαθήματος των θρησκευτικών, από σελ. 241 

έως 313, επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν στα μοντέλα διδασκαλίας και τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, ενώ μόνο από σελ. 324 έως 349 επικεντρώνεται σε θέματα διαμόρφωσης κοινής 

ευρωπαϊκής ταυτότητας, δικαιωμάτων του ανθρώπου, δικαιωμάτων του ανθρώπου και 

θρησκευτικής αγωγής. Τέλος στο Μέρος Γ’ Η Ευρωπαϊκή Διάσταση του Μαθήματος των 

θρησκευτικών στην Ελλάδα, σελ. από 349 έως 483, επικεντρώνεται στα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών και τη φυσιογνωμία μαθήματος των Θρησκευτικών στην Ελλάδα καθώς και την 

Ευρωπαϊκή διάσταση του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 2003.  Από τα ανωτέρω, προκύπτει 

ότι το σύνολο της διδακτορικής διατριβής της ενιστάμενης, κατά περιεχόμενο, δεν έχει κεντρικό 

προσανατολισμό σε θέματα Χριστιανικής Ηθικής, προκειμένου να ληφθεί υπόψη συνάφεια του 

διδακτορικού της τίτλου με το εν λόγω διδακτικό αντικείμενο. Λαμβάνεται επιπρόσθετα υπόψη ότι 

η Χριστιανική Ηθική αποτελεί διακριτό μέρος του Προγράμματος Σπουδών της Θεολογικής Σχολής 

του ΕΚΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

  ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την απόρριψη των ενστάσεων των κ.κ.  Βαβέτση Χρυσάνθης, Φραδέλλου Χρήστου και Κομνηνού 

Ιωάννας  για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 17:45, έληξε η Συνεδρίαση». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω Πρακτικό 1/22-06-2018 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21.05.2018 Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ομόφωνα, αποφασίζει την απόρριψη των ενστάσεων των 

κ.κ. Βαβέτση Χρυσάνθης, Φραδέλλου Χρήστου και Κομνηνού Ιωάννας για τους λόγους 

που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:15, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Μαρία Τριανταφυλλίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 

ΑΔΑ: Ψ7ΔΝΟΞΛΔ-Ω4Δ


		2018-07-06T14:31:14+0300
	Athens




