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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15578/08-10-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 51/30-09-2021 

Σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2021, 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. 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. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: α) Έγκριση του  Πρακτικού 1/30-09-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων 

υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14321/17-09-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και την υπ’ αρ. πρωτ. 14839/27-09-2021 Απόφαση της 48ης/23-09-

2021 Πράξης του Δ.Σ (ΑΔΑ: ΨΣΘ40ΞΛΔ-ΒΦ5) περί παράτασης της καταληκτικής 

ημερομηνίας αίτησης της άνωθεν πρόσκλησης προς τους εμπειρογνώμονες των 

Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία 

Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 

5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το 

εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 

5035543 για επιλογή εποπτών πιλοτικής εφαρμογής, υποστηρικτών-

επιμορφωτών πιλοτικής εφαρμογής και εποπτών μετασχηματισμού 

επιμορφωτικού υλικού β) Συγκρότησης αρμόδιου οργάνου  για την επιλογή μέσω 

κλήρωσης των ισοβαθμούντων υποψηφίων  σύμφωνα με τους όρους των  υπ’ αρ. 

ΑΔΑ: ΡΨΨΨΟΞΛΔ-ΔΧΓ



Σελ. 2 από 3. 

14321/17-09-2021(ΑΔΑ: ΨΤΨΣΟΞΛΔ-3Β9), 14839/27-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΘ40ΞΛΔ-

ΒΦ5)  και υπ. αρ. 2939/27-4-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Προσκλήσεων    

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

Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 

διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ αρ. 1/30-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14321/17-09-2021 Πρόσκληση και την υπ’ αρ. 

πρωτ. 14839/27-09-2021 παράτασή της (αρ. πρωτ.: 2804/30-09-2021): 

 

«Πρακτικό 1/2021 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, συνήλθαν μέσω  

τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14828/27-09-2021 Απόφαση της 

48ης/23-09-2021 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ (ΑΔΑ: ΩΖ2ΒΟΞΛΔ-Δ1Ψ), με θέμα την 

αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.  14321/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΟΞΛΔ-3Β9)  

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της υπ’ αρ. πρωτ. 14839/27-09-2021 παράτασής της.   

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  παρίστανται οι: 

1. Στυλιάρης Ευστάθιος, Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού, 

Σχεδιασμού και Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος, 

2. Πήλιουρας Παναγιώτης, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π., και 

3. Σταμούλης Ευθύμιος, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π. 

 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η  Αικατερίνη Καραβιδοπούλου, προσωπικό ΙΕΠ.  

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της.  

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ’ αρ. πρωτ. 14321/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΨΣΟΞΛΔ-3Β9) Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υπ’ αρ. πρωτ. 14839/27-09-2021 παράτασής της, η Επιτροπή 

αναφέρει ότι οι υποψήφιοι/ες  με αρ. πρωτ. αιτήσεων  14767-26/09/2021 και 14727-25/09/2021 

παρουσιάζουν ισοβαθμία. 

 

Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται τον ορισμό αρμόδιου οργάνου για την επιλογή των 

ισοβαθμούντων  και την τοποθέτησή τους σε σειρά κατάταξης σύμφωνα με τους όρους της οικείας 

πρόσκλησης (14321/17-09-2021) (ΑΔΑ: ΨΤΨΣΟΞΛΔ-3Β9) και της υπ’ αρ. πρωτ. 14839/27-09-2021 

παράτασής της, καθώς και τους όρους της υπ. αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) 

Πρόσκλησης. 

 

Επισυνάπτεται Παράρτημα με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων. 

 

Στο σημείο αυτό, ώρα 10:30 ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος και λύεται η 

συνεδρίαση». 
 

ΑΔΑ: ΡΨΨΨΟΞΛΔ-ΔΧΓ
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Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, ομόφωνα, αποφασίζει: 

1) να εγκρίνει ως έχει το παραπάνω υπ’ αρ. 1/30-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14321/17-09-2021 

Πρόσκληση και την υπ’ αρ. πρωτ. 14839/27-09-2021 παράτασή της, 

2) να ορίσει ως αρμόδιο όργανο για την επιλογή των ισοβαθμούντων και την 

τοποθέτησή τους σε σειρά κατάταξης σύμφωνα με τους όρους της οικείας 

πρόσκλησης την ίδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14828/27-09-2021 Απόφαση της 48ης/23-

09-2021 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ (ΑΔΑ: ΩΖ2ΒΟΞΛΔ-Δ1Ψ). 

Το Παράρτημα με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 

ΑΔΑ: ΡΨΨΨΟΞΛΔ-ΔΧΓ
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