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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1081/21-02-2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 7/16-02-2017 

Σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2017, 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 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.: Κώστας 

Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, Γεωργία 

Φέρμελη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 

στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού «Ανάπτυξη 

προσβάσιμου ακουστικού υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης 

στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, 

αναγνωστικές δυσκολίες κλπ)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 7, της 

συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Καθολικός 

σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» 

και MIS 5001313. 

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

Κουρμπέτης, Υπεύθυνος της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», έχει καταθέσει προς έγκριση την 
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παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 303/16-02-2017): 

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιεί με ίδια μέσα την Πράξη με τίτλο 

«Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με 

MIS 5001313. Η Πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την υπ’ αρ. 12160/28-09-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΙΚ4653Ο7-Σ9Κ) 

Απόφαση Ένταξης.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης και συγκεκριμένα στο Υποέργο 7 προβλέπεται η 

ανάπτυξη προσβάσιμου ακουστικού υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο 

οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες 

κλπ).  

Ως εκ τούτου εισηγούμαι την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο 

«Ανάπτυξη προσβάσιμου ακουστικού υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο 

οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες 

κλπ)» και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η 

ανάπτυξη και προμήθεια ειδικού ακουστικού υλικού για όλα τα μαθήματα (Γ’-Δ’ 

Δημοτικού). Ειδικότερα οι δράσεις αφορούν στην ηχογράφηση από φυσικούς ομιλητές των 

βιβλίων της Γ’ και Δ’ Δημοτικού (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Ιστορία, 

Ανθολόγιο και Θρησκευτικά).  

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 

δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06€) μη 

συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από το Υποέργο 7 «Ανάπτυξη προσβάσιμου ακουστικού 

υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα 

όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες κλπ)» της Πράξης «Καθολικός 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 5001313.  

 

Συνημμένα: 

1) Σχέδιο συνοπτικού διαγωνισμού Υποέργου 7 

2) Υπ’ αριθ. πρωτ. 12160/28.09.2016 (ΑΔΑ:ΨΑΙΚ4653Ο7-Σ9Κ) Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, και 

τη θετική εισήγηση του κ. Ιωάννη Μπαθιανάκη, Προϊσταμένου της 

Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, ομόφωνα, αποφασίζει την έγκριση 

διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη προσβάσιμου 

ακουστικού υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο 

υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες 

κλπ)» και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Αντικείμενο του 

διαγωνισμού αποτελεί η ανάπτυξη και προμήθεια ειδικού ακουστικού υλικού για 
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όλα τα μαθήματα (Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού). Ειδικότερα οι δράσεις αφορούν στην 

ηχογράφηση από φυσικούς ομιλητές των βιβλίων της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού 

(Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Ιστορία, Ανθολόγιο και 

Θρησκευτικά).  

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό 

των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η 

συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από το Υποέργο 7 «Ανάπτυξη προσβάσιμου 

ακουστικού υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο 

υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες 

κλπ)» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 5001313.  

Τα συνημμένα αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Πράξης. 

 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο 
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