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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5118/03-06-2019
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. 1/29.05.2019 πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την
ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2500/20.03.2019 (ΑΔΑ:
ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος
προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4)
Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής –
διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης
«Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο
πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)» με MIS: 5032906
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. 1/29.05.2019 πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για την ένσταση που
υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2500/20.03.2019 πρόσκλησης (αρ. πρωτ.:
1418/29-05-2019):
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο
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ης

της Συνεδρίασης της 29 /05/2019
Στην Αθήνα σήμερα, την 29η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:45, 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
την υποψήφια, κ. Σίντου Ιωάννα, και αφορά στην με αριθμό πρωτ. 2500/20.03.2019 (ΑΔΑ:
ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης
εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής – διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης
στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και
των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)» με MIS: 5032906 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).
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. 2500/20.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών
διοικητικής – διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης
«Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)» με MIS: 5032906 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).
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. η συσταθείσα Επιτροπή με την με αρ. πρωτ. 1978/0103-2019 (ΑΔΑ: ΨΖ02ΟΞΛΔ-Τ4Ν), απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του ΙΕΠ με
θέμα : Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής για την Αξιολόγηση Προσόντων φυσικών ή
νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
και λοιπών Προσκλήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
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4. Την από 27-3-2019 Διευκρινιστική Ανακοίνωση για την με αριθμ. πρωτ. 2500/20-03-2019
(ΑΔΑ:ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5) Πρόσκληση Εκδήλωσης.
5. Την από 17-4-2019 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για συνέντευξη για την με αριθμ. πρωτ. 2500/2003-2019 (ΑΔΑ:ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5) Πρόσκληση Εκδήλωσης.
6. Το υπ΄αριθμ. 16/09-05-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 4283/10-052019 (ΑΔΑ: ΩΞΒΜΟΞΛΔ-ΤΕ5) και με θέμα: «Έγκριση των υπ’ αρ. 1/17.04.2019 και 2/23.04.2019
Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ.
2500/20.03.2019 (ΑΔΑ:ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά
στηνυποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως
τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής –
διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση σε
Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης
Διδασκαλίας (Δ.Δ)» με MIS: 5032906».
7. Την με αριθμ. εσωτ. πρωτ. 1339/20-04-2019 διαβίβαση της Ένστασης με αριθ.πρωτ. 4506/17-052019, από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.
8. Την Ένσταση της κ. Ιωάννας Σίντου, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 17η-05-2019 και έλαβε
αριθμό πρωτοκόλλου: 4506.
9. Τα κατατεθειμένα εντός του φακέλου δικαιολογητικά της ενιστάμενου.
Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση των ανωτέρω ενστάσεων.
Η από 17-05-2019 ένσταση της κ. Ιωάννας Σίντου, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται παραδεκτή και
εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω υποψήφια ενίσταται και παραθέτει τις ακόλουθες
αιτιάσεις: «Σύμφωνα µε την Απόφαση του ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ' αρ. 1/17.04.2019 και
2/23.04.2019 πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων για την υπ' αρ. πρωτ.
2500/20.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ- ΖΑ5)) Πρόσκληση και µετά την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα
του ΙΕΠ του Αποσπάσµατος του Πρακτικού 16/09-05-2019 της Απόφασης του ΔΣ/ΙΕΠ µε Αριθµό
Πρωτοκόλλου: 4283/10-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΒΜΟΞΛΔ- ΤΕ5) ενίσταμαι ως προς την βαθµολογία µου
στη συνέντευξη (24 µόρια). Παρακαλώ θα ήθελα να µου αναφέρετε τις παραλείψεις και τα λάθη
µου στη συνέντευξη ώστε σε τυχόν άλλη αίτηση µου προς το ΙΕΠ να µην τα επαναλάβω ».
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, προβαίνει στην εξέταση της ένσταση της
υποψηφίας.
Διαπιστώνει ότι η μοριοδότηση της υποψηφίας με 24 μόρια στην προσωπική συνέντευξη βασίζεται
σε σαφείς ερωτήσεις, που αφορούσαν την προσωπικότητα της και το αντικείμενο του έργου της
καθώς και σε απαντήσεις της υποψηφίας που καταγράφηκαν και αντιστοιχήθηκαν σε συγκεκριμένα
πεδία του Πρακτικού Αξιολόγησης της Συνέντευξης. Ως εκ τούτου πρόκειται για καταγραφή της
αξιολογικής κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής βάσει των ανωτέρω και όχι για καταγραφή
παραλείψεων ή λαθών.
Σύμφωνα με νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου μας (ΣτΕ 690/2017), επαρκή και
ικανά στοιχεία για τη τήρηση του ουσιώδους τύπου της σχετικής διαδικασίας είναι η καταγραφή
στο οικείο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, έστω και συνοπτικά, το περιεχόμενο της
συνεντεύξεως και η εκφορά εξατομικευμένης κρίσης για την ικανότητα του κρινόμενου να ασκεί τα
καθήκοντά του.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη νομολογία των Διοικητικών Εφετείων κατά ακυρωτική σύνθεση (ΔΕΦ
ΑΘ 1598/2014), η εκτίμηση του περιεχομένου της συνέντευξης, ο τρόπος υποβολής ερωτημάτων
στους υποψηφίους και η βαθμολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής, συνιστούν στοιχεία ανέλεγκτης
ουσιαστικής κρίσης των διοικητικών οργάνων.
Επομένως, η μοριοδότηση της υποψηφίας με 24 μόρια στην προσωπική συνέντευξη, με ερωτήσεις,
που αφορούσαν την προσωπικότητα της και το αντικείμενο του έργου της κρίνεται ως πλήρως,
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σαφώς και ειδικώς αιτιολογημένη, δεδομένου ότι και συνοπτικά πρακτικά συνέντευξης τηρήθηκαν
και σαφείς ερωτήσεις και απαντήσεις καταγράφηκαν και αντιστοιχήθηκαν αυτές σε συγκεκριμένα
πεδία.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
την απόρριψη της ένστασης της κ. Ιωάννας Σίντου, για τους λόγους που διεξοδικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στο σημείο αυτό και ώρα 12:30, έληξε η Συνεδρίαση».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω Πρακτικό 1/29.05.2019 της
Επιτροπής Ενστάσεων, ομόφωνα, αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης της κ. Ιωάννας
Σίντου, 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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