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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5117/03-06-2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 19/30-05-2019
Σήμερα 30 Μαΐου 2019, 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, Αλιβίζος Σοφός, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Ελένη Τσίκιζα.
Απουσιάζει η κ. Γεωργία Φέρμελη.
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. 2/29.05.2019 πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την
ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ:
6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην
υποβολή αιτήματος ένταξης στο μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και
Εκπονητών Προγραμμάτων σπουδών του ΙΕΠ των Δράσεων: 1 «Επιστημονικός
Σχεδιασμός, Συγκρότηση Επιστημονικών Ομάδων Έργου μέσω Μητρώων και
Επιστημονική Υποστήριξη της Πράξης» και 2 «Εκπόνηση Προγραμμάτων
Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού» της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου
σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό
έτος – τάξη μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220
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. 2/29.05.2019 πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για την ένσταση που
υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.:
1419/29-05-2019):
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2
της Συνεδρίασης της 29ης/05/2019
Στην Αθήνα σήμερα, την 29η Μαΐου 2019, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:00, 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. 1985/01-03-19 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και
Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 91ΠΟΟΞΛΔ-9Κ7), δυνάμει της αριθμ. 08/28-02-2019 Πράξης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., προκειμένου να αξιολογήσει την ένσταση που υποβλήθηκε από
τον υποψήφιο κ. Αγραφιώτη Αντώνιο και αφορά στην με αριθμό πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ:
6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια
Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS: 5027220 ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), Β΄ Φάση.
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. Xριστίνα 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. 13566/21-12-2018 (ΑΔΑ:6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών
Προγραμμάτων Σπουδών του Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Αναβάθμιση περιεχομένου
σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη
Μαθητείας» με MIS: 5027220, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
2. Την υπ΄ αριθμ. 08/28-02-2019 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.1985/01-03-19 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων
του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 91ΠΟΟΞΛΔ-9Κ7), με θέμα: «Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
3. Την υπ’ αριθμ. 08/28-02-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.
η συσταθείσα Επιτροπή με την με αρ. πρωτ. 1979/01-03-2019 απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών
και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π,(ΑΔΑ: Ρ7ΔΖΟΞΛΔ-Ι3Ι) με Θέμα: Απόφαση σύστασης και συγκρότησης
Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υλοποίηση
Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 457/18-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ14ΛΟΞΛΔ-ΧΓ8) Έγγραφο με θέμα: Διευκρινίσεις επί
της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για ένταξη στο μητρώο συντονιστών, εμπειρογνωμόνων και εκπονητών προγραμμάτων σπουδών
του Ι.Ε.Π.- 5027220.
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5. Το αριθμ. 16/09-05-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 4299/10-052019 (ΑΔΑ: ΨΦΣΣΟΞΛΔ-09Ι) και με θέμα: «Έγκριση του υπ’ αρ. 3/06.05.2019 Πρακτικού της
Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π. για την υπ’
αρ.πρωτ.13566/21.12.2018 (ΑΔΑ:6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».
6. Την με αριθμ. εσωτ. πρωτ. 1338/20-05-2019 διαβίβαση της Ένστασης του κ. Αντωνίου
Αγραφιώτη, από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.
7. Την Ένσταση του κ. Αντωνίου Αγραφιώτη, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 16η-05-2019 και
έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 4460.
8. Τα κατατεθειμένα εντός του φακέλου δικαιολογητικά του ενιστάμενου.
Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω ένστασης.
Η από 16η-05-2019 ένσταση του κ. Αντωνίου Αγραφιώτη, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται
παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω υποψήφιος ενίσταται και
παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «Μετά την ανάρτηση της απόφασης ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του
υπ' αρ. 3/06.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων
του ΙΕΠ για την υπ' αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ20ΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση και την
ανακοίνωση των πινάκων Α και Β παρατήρησα ότι η αίτησή µου µε αριθµό πρωτοκόλλου 1383/1402-2019 δεν βρίσκεται σε κανέναν από τους δύο πίνακες άρα πιθανότατα δεν έχει εξεταστεί.
Αιτούμε την εκ νέου εξέταση της αίτησής µου καθώς θεωρώ ότι έχω τα απαραίτητα προσόντα για
ένταξη στο Υπομητρώο 3 εκπονητών προγραμμάτων σπουδών του ΙΕΠ. Επισυνάπτω την αίτησή µου
και θα εκτιμούσα µια ενηµέρωση σχετικά µε την έκβαση της ένστασής µου. ».
Η Επιτροπή κατόπιν εξέτασης των αιτιάσεων του ενιστάμενου διαπίστωσε τα εξής:
1. Πράγματι η αίτηση του ενιστάμενου µε αριθµό πρωτοκόλλου 1383/14-02-2019 δεν βρίσκεται σε
κανέναν από τους δύο πίνακες Α και Β στο υπ' αρ. 3/06.05.2019 Πρακτικό της Επιτροπής εξέτασης
αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υπ' αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ:
6ΗΦ20ΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση, που αφορά τη Β΄Φάση.
2. Σύμφωνα με το υπ΄ αρ.457 /18-01-2019 (ΑΔΑ: Ψ14ΛΟΞΛΔ-ΧΓ8) έγγραφο του Τμήματος
Προμηθειών και Συμβάσεων με θέμα: Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης με αρ. πρωτ.
13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο σχετικό
υπομητρώο και σε ερώτημα «Μέχρι πότε έχω περιθώριο να οριστικοποιήσω την αίτηση»,
διευκρινίζεται ότι «Η αίτηση θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί στην πλατφόρμα μέχρι 15/02/2019
και ώρα 14:00 για την πρώτη φάση της Πράξης».
3. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενιστάμενου ήταν 14-02-2019 και έχει γίνει ήδη δεκτή
από την Α’ Φάση επιλογής, σύμφωνα με το με αρ. 11/21-03-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ.
του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 2541/22-03-2019 (ΑΔΑ: Ω02ΥΟΞΛΔ-ΥΘΚ) και με θέμα: «Έγκριση του υπ’ αρ.
2/15.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π.
για την υπ’ αρ.πρωτ.13566/21.12.2018 (ΑΔΑ:6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος», σελ. σελ.17/20 Πίνακας Στ: Υπομητρώο3- Εκπονητές Προγραμμάτων Σπουδών με
α/α 3.
Επομένως, ορθώς δεν ξανά συμπεριλήφθηκε η υπ΄αριθμ. 1383 αίτηση του ενιστάμενου στους
πίνακες επιλογής της Β’ Φάσης, καθόσον έχει συμπεριληφθεί ήδη από την Α΄ Φάση.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
την απόρριψη της ένστασης του κ. Αγραφιώτη Αντωνίου, για τους λόγους που διεξοδικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στο σημείο αυτό και ώρα 13:50, έληξε η Συνεδρίαση».
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Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω Πρακτικό 2/29.05.2019 της
Επιτροπής Ενστάσεων, ομόφωνα, αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης του κ.
Αγραφιώτη Αντωνίου για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:30, 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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