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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 974/12-02-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 7/08-02-2018 

Σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του 

Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το 

Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) κ. Παύλου Χαραμή. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα 

Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και 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. 1/05-02-2018 (αρ. πρωτ. 851/06-02-2018) Πρακτικού της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για ένσταση επί του υπ’ αρ. 4/25-01-2018 

Αποσπάσματος Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 566/26-01-2017 (ΑΔΑ: 

ΨΣ7ΖΟΞΛΔ-Λ02) σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23.11.2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-

ΛΜΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (04) 

Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη 

των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 

1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 

5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020  

Ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης 

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος 

ΑΔΑ: 6ΑΓ6ΟΞΛΔ-9Ι4



Σελ. 2 από 4. 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ αρ. 1/05-02-2018 Πρακτικό 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (αρ. πρωτ.: 361/07-02-2018): 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο   

της Συνεδρίασης της 05ης/ 02 /2018 

Στην Αθήνα σήμερα, 05 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα  Δευτέρα 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. 6346/26-09-17 Απόφαση από το Τμήμα Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) δυνάμει της αριθμ. 37/21-09-2017 Πράξης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., προκειμένου να αξιολογήσει την ένσταση που υποβλήθηκε από 

τον κάτωθι υποψήφιο:  κ. Παπανικολάου Ιωάννη και αφορούν στην με αριθμό πρωτ. σχετικά με την 

υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23.11.2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις 

(04) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των 

αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές 

ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ 

εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 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. Σαρτζέτη Νίκη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Κατόπιν διαπίστωσης της νόμιμης απαρτία της Επιτροπής, αφού παρίστανται όλα τα μέλη της, η 

Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την με αριθμό πρωτ 8005/23.11.2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

με έως τέσσερις (04) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την 

κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 

«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο 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. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα με θέμα συμπληρωματικά δικαιολογητικά (16-01-18, 18-01-18, 19-01-

18, 23-01-18) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την 

υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων. 

4. Το αριθμ. 4/25-01-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ με αρ. πρωτ. 566/26-01-2018  

ΑΔΑ: ΨΣ7ΖΟΞΛΔ-Λ02 και με θέμα: « Έγκριση των υπ’ αρ. 1/10-01-2018 και 2/23-01-2018 Πρακτικών 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση 

Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με 

την υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23.11.2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως 

τέσσερις (04) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των 
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αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές 

ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ 

εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας». 

5. Την με αριθμ. Εσωτ.πρωτ.301/02-02-2018 Διαβίβαση της Ένστασης του υποψήφιου, κ. 

Παπανικολάου Ιωάννη από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΙΕΠ.  

6. Την Ένσταση του  κ. Παπανικολάου Ιωάννη, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 01η-02-2018 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 711. 

7. Τα κατατεθειμένα εντός του φακέλου δικαιολογητικά του υποψήφιου. 

                                                                                                      

Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω αίτησης- ένστασης του κ. Παπανικολάου 

Ιωάννη.  

Η από 01-02-2018 ένσταση του κ. Παπανικολάου Ιωάννη ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται 

παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. 

Ο ενιστάμενος ως προς την απόρριψη της υποψηφιότητάς του για την  Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος αναφέρει: «Με την παρούσα µου θα ήθελα να εκφράσω την ένστασή µου σχετικά 

µε τα αποτελέσµατα της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσόντων Φυσικών ή Νοµικών προσώπων 

για την υπ' αρ. πρωτ.: 8005/23-11-2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜI) πρόσκληση εκδήλωση; 

Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήµατος προς σύναψη σύµβασης  µίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου µε έως τέσσερις (04) πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελευθέρους επαγγελματίες για 

την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής  υποστήριξης του Υποέργου 1 

«Υποστηρικτικές  ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση  

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέµατα  µαθητείας» µε MIS 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020.  

Με µεγάλη µου θλίψη διαπίστωσα ότι έχω εξαιρεθεί από τον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, 

σύµφωνα µε τα υπ' αρ. 1/10-01-2018 και 2/23-01-2018 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα 

οποία ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ µε το Πρακτικό  4/25-0Γ-2018, επειδή κατά την 

προκήρυξη και την κρίση της Επιτροπής  δεν έχω προσκοµίσει το απαραίτητο αποδεικτικό Γνώσης 

της Αγγλικής Γλώσσας.  

Θα ήθελα να τονίσω ότι οι Επίσηµες Ευρωπαϊκές Γλώσσες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της 

Ε.Ε. είναι οι τρεις ακόλουθες (αναφέρονται αλφαβητικά]: Αγγλική, Γαλλική και Γερµανική. 

Συνηµµένα παραθέτω σχετικό άρθρο όπου αποδεικνύονται τα προαναφερθέντα,  

Ως εκ τούτου αιτούµαι την ακύρωση του αποτελέσματος της Επιτροπής Αξιολόγησης και την 

επανεξέταση της  αίτησής µου  συμπεριλαμβάνοντας  και τα αναφερόμενα στο συνηµµένο  άρθρο.» 

 

Κατόπιν εξέτασης του φακέλου με τα συνημμένα έγγραφα της ένστασης του ανωτέρω υποψηφίου 

που αφορούν στο απαιτούμενο προσόν της αγγλικής γλώσσας διαπιστώνονται τα εξής: 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση  απαραίτητη προϋπόθεση για τη θέση Κ.Θ.2 , 

μεταξύ άλλων, είναι η γνώση αγγλικής, επιπέδου Β2. Ειδικότερα στη σχετική Πρόσκληση ορίζονται 

τα εξής στις σελ. 5 έως 6/ 21 

 «3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν 

βαθμολογούνται)……….. 

Για την οικονομική υποστήριξη της Πράξης (Κ.Θ.2) …………….. 

καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 .» 

Επισημαίνεται επίσης ότι οι εν λόγω συμβάσεις είναι ιδιωτικού δικαίου και ως εκ τούτου είναι στην 

αρμοδιότητα του φορέα να ορίζει τα εν λόγω απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων που 

συνδέονται με την καλή εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου  και δη της αγγλικής, για την οποία, όπως 
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και ο ίδιος ο ενιστάμενος αναφέρει στο προσκομιζόμενο άρθρο (σελ. 123) «έχει γίνει, σε μεγάλο 

βαθμό, η κύρια γλώσσα  της Ε.Ε.». 

Κάθε δε σχετική διαδικασία, τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων και  βαθμολογία περιγράφεται 

ρητά τόσο στην Πρόσκληση, σελ. 5-6/21, 11/21, όσο και στα Πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης, 

όπως ρητά μνημονεύονται και προσαρτώνται στην υπ΄αριθμ. 04/25-01-2018 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ, η οποία έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΣ7ΖΟΞΛΔ-Λ02.  

Επομένως, ως προς την υποψηφιότητα του ενιστάμενου δεν υφίσταται βαθμολογία, καθότι 

αποκλείστηκε λόγω έλλειψης απαραίτητου προσόντος και ορθώς δεν εξετάζεται περαιτέρω η 

πρόταση της υποψηφιότητάς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Πρόσκληση.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την απόρριψη της ένστασης του κ. Παπανικολάου Ιωάννη, για τους λόγους που διεξοδικά 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 13:45, έληξε η Συνεδρίαση». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. 1/05-02-2018 Πρακτικό της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, ομόφωνα, αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης 

του κ. Παπανικολάου Ιωάννη, για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:50, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Παύλος Χαραμής  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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