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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12991/03-12-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 57/29-11-2018
Σήμερα 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, 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.: Παναγιώτης
Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζει ο κ. Κώστας Βρατσάλης.
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. 1/27.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης
Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς
έγκριση το υπ’ αρ. 1/27.11.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την
υπ’ αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 3340/28-11-2018):
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο
της Συνεδρίασης της 27ς/11/2018
Στην Αθήνα σήμερα, την 27η Noεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην έδρα του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί της οδού Αν. Τσόχα 36 στην Αθήνα, συνεδρίασε η
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Επιτροπή που συστήθηκε με την αριθμ. 10413/10-09-18 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και
Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7Τ0ΖΟΞΛΔ-ΝΛΥ), δυνάμει της αριθμ. 37/30-08-2018 Πράξης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., προκειμένου να αξιολογήσει την ένσταση που υποβλήθηκε από
τον υποψήφιο κ. Αντώνιο Τσουκαλά και αφορά στην με αριθμό πρωτ. 9969/06-09-2018 (ΑΔΑ:
Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήματος προς
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως έναν (01) Πτυχιούχο Ανώτατης
Εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής και διαχειριστικής
υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης
Δράσεων ΠΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001036 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
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 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. 9969/06-09-2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
με έναν/μία (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των
αναγκών τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική
υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης Δράσεων ΠΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001036 στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020.
2. Την υπ΄ αριθμ. 37/30-08-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της «….ανάγκης
συγκρότησης 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
οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.10413/10-09-18 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και
Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7Τ0ΖΟΞΛΔ-ΝΛΥ), με θέμα: «Απόφαση σύστασης και συγκρότησης
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
3. Την υπ΄ αριθμ. 37/30-08-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της «….ανάγκης
συγκρότησης 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.10414/10-09-18 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων
του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7Δ98ΟΞΛΔ-ΧΜΖ), με θέμα: «Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής
Αξιολόγησης Προσόντων φυσικών ή νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων
και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών Προσκλήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής».
4. Την υπ΄ αριθμ. 44/27-09-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της «παράτασης
της θητείας των συλλογικών οργάνων», σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.11306/03-1018 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 6ΚΕΒΟΞΛΔ-Σ0Ρ), με θέμα:
«Απόφαση παράτασης θητείας επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
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5. Το αριθμ. 51/25-10-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 11995 /25-102018 (ΑΔΑ:ΩΔΨΟΟΞΛΔ-Β4Π) και με θέμα: « Έγκριση των υπ’ αρ. 1/24.09.2018, 2/05.10.2018 και
3/17.10.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ.
9969/06.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».
6. Την με αριθμ. εσωτ. πρωτ. 3050/02-11-2018 διαβίβαση της Ένστασης του κ. Αντώνη Τσουκαλά
από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.
7. Την Ένσταση του κ. Αντώνη Τσουκαλά, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 31η-10-2018 και έλαβε
αριθμό πρωτοκόλλου: 12116.
8 . Τα κατατεθειμένα εντός του φακέλου δικαιολογητικά του ενιστάμενου.
Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω ένστασης.
1. Η από 31-10-2018 ένσταση του κ. Αντώνη Τσουκαλά, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται
παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, o ανωτέρω υποψήφιoς ενίσταται και
παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «…Σε συνέχεια της Απόφασης Έγκρισης των υπ' αριθµ.
1/24.09.2018, 2/05.10.2018 και 3/17.10.2018 Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων
υποψηφίων για την υπ' αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σας
υποβάλλω εμπρόθεσμα µε την παρούσα επιστολή, ένσταση επί της ως άνω σχετικής απόφασης.
Στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν έχει συμπεριληφθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών µου ως κριτήριο αξιολόγησης, ο οποίος προσκομίσθηκε κατά την αρχική υποβολή των
δικαιολογητικών µε αποτέλεσμα να µην έχει συμπεριληφθεί η σχετική μοριοδότηση στον
προσωρινό πίνακα αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων. Συνημμένα σας υποβάλλω: α) το
πιστοποιητικό ανακήρυξής µου ως διπλωματούχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) το
βιογραφικό µου σημείωμα, γ) την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης
προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου µε έναν/µία (01) Πτυχιούχο
Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής και
διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού
εξειδίκευσης Δράσεων ΠΕΣ» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001036 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αρ.
πρωτ.: 9969/06.09.2018 & ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ30), δ) την από 10.10.2018 ανακοίνωση της
επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων του ΙΕΠ για τη μοριοδοτούμενη συνέντευξη και ε) την Απόφαση
ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ' αρ. 1/24.09.2018, 2/05.10.2018 και 3/17.10.2018 πρακτικών της
Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ' αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 (ΑΔΑ:
Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ30) Πρόσκληση. Υποβάλλω, λοιπόν, εκ νέου τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών µου
και ζητώ την επαναξιολόγηση µου καθώς και τον υπολογισμό των µορίων ξανά λαμβάνοντας
υπόψη τον μεταπτυχιακό τίτλο ο οποίος δεν προσμετρήθηκε στην αρχική αξιολόγηση».
Η Επιτροπή κατόπιν εξέτασης του φακέλου του ενιστάμενου διαπίστωσε ότι πράγματι στον αρχικά
κατατεθειμένο φάκελο της υποψηφιότητας του, για την εν λόγω πρόσκληση, είχε κατατεθεί ο
μεταπτυχιακός τίτλος με συνάφεια σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση, ο οποίος μοριοδοτείται με
5 μονάδες. Ως εκ τούτου πρέπει να προστεθούν στον πίνακα αποτελεσμάτων της υποψηφιότητας
του ενιστάμενου 5 μονάδες.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
την αποδοχή της ένστασης του κ. Αντώνη Τσουκαλά, για τους λόγους που διεξοδικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.
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Στο σημείο αυτό και ώρα 11:45, έληξε η Συνεδρίαση».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. 1/27.11.2018 Πρακτικό της
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 Πρόσκληση,
ομόφωνα, αποφασίζει την αποδοχή της ένστασης του κ. Αντώνη Τσουκαλά, για τους
λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:30, 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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