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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2209/12-03-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 12/11-03-2021 

Σήμερα, 11 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, 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. Ιωάννη Αντωνίου. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη 

Χαριτωνίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση των υπ΄ αρ. 7/05-03-2021 και 8/11-03-2021  Πρακτικών της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορούν στην αξιολόγηση υποβληθεισών ενστάσεων 

για τα γνωστικά αντικείμενα: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα & 

Λογοτεχνία και Φυσική στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 

6ΧΓ60ΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποστήριξη της 

Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5070818. 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ευάγγελος 

Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 

διαβιβάζει προς έγκριση τα υπ΄ αρ. 7/05-03-2021 και 8/11-03-2021  Πρακτικά της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορούν στην αξιολόγηση υποβληθεισών ενστάσεων για τα 

γνωστικά αντικείμενα: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία και Φυσική στο 

πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 750/11-03-2021): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΔΑ: Ρ6Γ3ΟΞΛΔ-7ΛΙ



Σελ. 2 από 2. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχουν τα ως άνω υπ’ 

αρ. 7/05-03-2021 και 8/11-03-2021  Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που 

αφορούν στην αξιολόγηση υποβληθεισών ενστάσεων για τα γνωστικά αντικείμενα: 

Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία και Φυσική στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 

πρωτ. 12462/25-11-2020 Πρόσκλησης και ειδικότερα: 
 

Για την ΕΠΙΤΡ. 1η και το γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνικά»: 

-Τη μη περαιτέρω εξέταση της φερόμενης ως ένστασης με αρ.πρωτ. 1776 /01-03-2021, για 

τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν από την Επιτροπή Ενστάσεων.  
 

-Τη μη αποδοχή της  ένστασης με αρ.πρωτ. 1809/02-03-2021, για τους λόγους που 

διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 

Για την ΕΠΙΤΡ. 3η και το γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία» και 

ειδικότερα στο εξεταζόμενο μάθημα« Νέα Ελληνική Λογοτεχνία».:  

-Τη μη αποδοχή της  ένστασης με αρ.πρωτ.: 1884/03-03-2021  για τους λόγους που 

διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω, με την διόρθωση στον πίνακα  του αθροίσματος σε 

54,5 μόρια αντί του εκ παραδρομής αθροιστικού λάθους των 55 μορίων. 
 

Για την ΕΠΙΤΡ. 6η και το γνωστικό αντικείμενο «Φυσική »: 

-Τη μη αποδοχή των ενστάσεων με αρ.πρωτ.: 1. 1743/27-02-2021 & 2. 1883/03-03-2021  

για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Τα συνημμένα Παραρτήματα με το πλήρες όνομα των ενιστάμενων αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:40, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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