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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8072/20-07-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 32/19-07-2018 

Σήμερα 19 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, 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 Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος και Μαρία-

Τατιάνα Σπανέλλη. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 

στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/04-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 

5625/07-06-2018 (ΑΔΑ:Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δέκα (10) 

εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25: 

«Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων 

εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή 

ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΑΔΑ: ΩΚ2ΛΟΞΛΔ-ΘΕΗ



2 

 

 

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. 1/04-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 

5625/07-06-2018 Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 1837/16-07-2018): 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/04-07-2018                            

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για 

την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών 

προσκλήσεων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5625/07-06-2018 [ΑΔΑ:Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6] 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δέκα (10) 

εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη 

περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική 

αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και 

εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Σήμερα την 4η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. συνεδρίασε στα γραφεία 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και επί της οδού Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από 

πρόσκληση της Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την με αρ. πρωτ. 3677/17-05-2016 

(ΑΔΑ: 60ΚΤΟΞΛΔ-794), όπως αυτή ανασυγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 6083/20-06-2018 

(ΑΔΑ: 6Κ6ΡΟΞΛΔ-ΩΓ7) απόφαση του ΙΕΠ για την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με 

την με αριθ. πρωτ. 5625/07-06-2018 (ΑΔΑ:Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δέκα (10) εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών 

του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων 

εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική 

πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν: 

 Κουτίδου Ευαγγελία, Σύμβουλος Γ’ του ΙΕΠ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

 Βεκρής Ελευθέριος, Σύμβουλος Α’ του ΙΕΠ, ως  Mέλος 

  Ψάλτου Ευστράτιος, Σύμβουλος Β’ του ΙΕΠ, ως  Mέλος 

 

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η Κακαρά Αλεξάνδρα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 

κλάδου ΠΕ17.04 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 

ΑΔΑ: ΩΚ2ΛΟΞΛΔ-ΘΕΗ



3 

 

Μετά από τη διαπίστωση της κατά νόμο απαρτίας, αφού παρίστανται όλα τα μέλη της, η 

Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στις εργασίες της με την εξέταση των φακέλων-

αιτήσεων που απέστειλαν ταχυδρομικά οι υποψήφιοι.  

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι με αρ. πρωτ.  7088/28-06-2018 και 7105/29-

06-2018 παρελήφθησαν εκτός της οριζόμενης από την Πρόσκληση καταληκτικής 

ημερομηνίας παραλαβής τους στο Ι.Ε.Π., ήτοι την Παρασκευή 22-06-2018 και ώρα 15:00, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 5625/07-06-2018 (ΑΔΑ:Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6) 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Πρόσκληση (σελ. 13) σχετικά με τον τόπο και χρόνο υποβολής των προτάσεων, «οι 

σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Ε.Π. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία, ήτοι έως και την Παρασκευή 22-06-2018 και ώρα 15:00 και αποδεικνύεται από 

τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π. Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 

αποστολής, αλλά μόνο της παραλαβής και καταχώρησης στο πρωτόκολλο εισερχόμενων 

εγγράφων του Ι.Ε.Π.». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι οι φάκελοι υποψηφιοτήτων με αρ. 

πρωτ. 7088/28-06-2018 και 7105/29-06-2018 δεν αποσφραγίζονται ως εκπρόθεσμα 

υποβληθέντες στο πρωτόκολλο εισερχόμενων εγγράφων του Ι.Ε.Π.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στην αποσφράγιση των 

εμπρόθεσμων φακέλων-αιτήσεων και ταξινόμησε τις αιτήσεις των υποψηφίων ανά κωδικό 

θέσης  ΚΘ1, ΚΘ2, ΚΘ3, ΚΘ4, ΚΘ5,  ΚΘ6, ΚΘ7, ΚΘ8, ΚΘ9, ΚΘ10 και συνέχισε με τη διαπίστωση 

της υποβολής της προβλεπόμενης αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος και των λοιπών 

στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στη σελ. 11 της με αρ. πρωτ. 5625/07-06-2018 Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. 

 

Μετά από διεξοδικό έλεγχο του περιεχομένου των φακέλων των υποψηφίων κατά τα ως 

άνω οριζόμενα, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιότητας 

λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 

5625/07-06-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π., 

β) τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 

μετά από 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 οι υποψήφιοι που κατέθεσαν εμπρόθεσμα 

φάκελο  δικαιολογητικών προς εξέταση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου, η οποία αφορά έως δέκα (10) εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών του 

Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών 

και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την 

αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι για κάθε 

προκηρυχθείσα θέση οι εξής: 
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α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

1η 2η 3η 

1 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΘ4 ΚΘ5 ΚΘ9 

2 ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΘ5 ΚΘ6 ΚΘ10 

3 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΘ5 ΚΘ3 ΚΘ7 

4 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΚΘ2 ΚΘ3 ΚΘ1 

5 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΘ4 ΚΘ6 ΚΘ8 

 

Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση και μοριοδότηση των συνεκτιμώμενων  

προσόντων των υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, 

σύμφωνα με τη μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά αποτυπώνονται στους 

πίνακες των σελίδων 10 και 11 της ως άνω αναφερθείσας Πρόσκλησης.  Με βάση την 

αξιολόγηση και των απαιτούμενων και επιπρόσθετων προσόντων των υποψηφίων, η 

Επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη του παρακάτω Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης των 

υποψηφίων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους κατά κωδικό θέσης υποψηφιότητας και με 

φθίνουσα σειρά  κατάταξης, ως ακολούθως: 
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 (α) Για τις θέσεις ΚΘ1, ΚΘ2, ΚΘ3 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  

ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 

ΤΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Μεταπ

τυχιακ

ός 

Τίτλος 

Διδακτ

ορικός 

τίτλος 

Επαγγελματι

κή εμπειρία 

ή/και 

διδακτικό 

έργο 

Τεκμηριωμένη 

εμπειρία ως 

επιμορφωτής/τ

ρια 

Επιστημονι

κό έργο 

Δημοσιεύσ

εις 

Δείγμα 

διδακτικ

ής 

πρόταση

ς 

Σύνολ

ο 

1η 2η 3η 

1 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 

ΚΘ2 ΚΘ

3 

ΚΘ1 - 10 30 10 5 7,5 30 92,5 

2 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΘ

3 

- - - 30 10 10 7 30 87,0 

 

 (β) Για τις θέσεις ΚΘ4, ΚΘ5, ΚΘ6, ΚΘ7, ΚΘ8, ΚΘ9, ΚΘ10 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  

ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 

ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Δεύτερ

ο 

πτυχίο 

Επαγγελματι

κή εμπειρία 

ή/και 

Τεκμηριωμένη 

εμπειρία ως 

επιμορφωτής/τρι

Επιστημονι

κό έργο 

Δημοσιεύσ

εις 

Δείγμα 

διδακτικ

ής 

Σύνολ

ο 
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1η 2η 3η 
διδακτικό 

έργο 

α πρόταση

ς 

1 ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΘ5 ΚΘ6 ΚΘ1

0 

5 30 15 10 7,5 30 97,5 

2 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΘ4 ΚΘ5 ΚΘ9 - 30 15 8 9 30 92,0 

3 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΘ5 - ΚΘ7 - 30 15 10 7 30 92,0 

4 ΠΕΤΡΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΘ4 ΚΘ6 ΚΘ8 - 30 15 9 2,5 30 86,5 

ΑΔΑ: ΩΚ2ΛΟΞΛΔ-ΘΕΗ
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Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 5625/07-06-2018 Πρόσκληση, εφόσον οι ανωτέρω 

προσωρινοί τελικοί πίνακες καταστούν οριστικοί, μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) 

εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη των 

σχετικών ενστάσεων, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην ως άνω Πρόσκληση, 

σύμφωνα με την οποία «Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος είναι 1ος σε κατάταξη σε περισσότερες 

από μία θέσεις τότε του ανατίθεται έργο για την 1η σε σειρά προτίμησης επιλογή», ομόφωνα 

εισηγείται τη σύναψη σύμβασης των παρακάτω υποψηφίων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους ανά 

κωδικό θέσης, ως ακολούθως: 

 

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ2 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 
 

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ3 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ4 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ5 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ6 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

Για τους Κωδικούς Θέσης ΚΘ1, ΚΘ7, ΚΘ8, ΚΘ9, ΚΘ10, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα 

οριζόμενα στην με αρ. πρωτ: 5625/07-06-2018 Πρόσκληση, σύμφωνα με την οποία «αν για τις 

υπόλοιπες θέσεις που έχει δηλώσει προτίμηση ένας υποψήφιος δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος […] 

το ΙΕΠ δύναται να του αναθέσει το αντίστοιχο έργο», ομόφωνα εισηγείται τη σύναψη σύμβασης 

των παρακάτω υποψηφίων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους ανά κωδικό θέσης, ως ακολούθως: 

 

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ1 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 
 

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ7 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ8 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ9 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 10 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος δεν προσέλθει για υπογραφή σύμβασης ή έχει ήδη ενεργή 

σύμβαση με το ΙΕΠ ή έχει κληθεί για υπογραφή σύμβασης, καλείται ο επόμενος στη σειρά 

κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση. 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:30 μ.μ. έληξε η συνεδρίαση». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το ως άνω 

Πρακτικό 1/04-07-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών 

προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5625/07-06-2018 (ΑΔΑ:Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6) Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής 

ενστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ή την απόρριψη τυχόν 

υποβληθεισών, ο προσωρινός Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός.  

.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:30, 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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