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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

του με αρ. πρωτ.: 8206/01-12-2017 

και Α.Δ.Α.: Ψ79ΙΟΞΛΔ-Π8Ο, 

ως προς τον αριθμό Πρακτικού που 

αναφέρεται στην απόφαση. 

Αθήνα, 05-12-2017 

Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

 

Γεράσιμος Κουζέλης 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 49/30-11-2017 

Σήμερα 30 Νοεμβρίου 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 τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα 

Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παύλος Χαραμής 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 του με αρ. 1/22-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 

για την υπ΄ αρ. πρωτ. 6139/19-09-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και 

τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των 

Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και 

Μαθηματικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 

73Μ1ΟΞΛΔ-ΗΨ0) 

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας και του 

Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ αρ. 1/22-11-2017 
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Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (αρ. πρωτ. 8007/23-11-2017), (αρ. πρωτ.: 

2514/27-11-2017): 

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

για την πρόσκληση με τίτλο: 

«Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση 

Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία 

των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο της Συνεδρίασης της 22ης/11/2017 

Στην Αθήνα σήμερα, 22 Νοεμβρίου  2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, 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. 

Πολυζώη Γεώργιο και αφορούν στην με αριθμό πρωτ. 6139/19-09-2017 (ΑΔΑ: 73Μ1ΟΞΛΔ-ΗΨ0) 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση 

Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία 

των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

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. Ευφροσύνη Καβαλλάρη, υπάλληλος του Ι.Ε.Π. (Ι.Δ.Α.Χ). 

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. 6139/19-09-2017 (ΑΔΑ: 73Μ1ΟΞΛΔ-ΗΨ0) Ανακοίνωση - Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και 

τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών 

επιστημών, Κοινωνικών  επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

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.Το με αριθμ. 42/12-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 6937/17-10-

2017 ΑΔΑ: ΩΚΙ0ΟΞΛΔ-8ΥΗ και με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων 

σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6139/19-09-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν 

συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών επιστημών, 
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Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

4. Το με αριθμ. 43/19-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 7368/31-10-

2017 ΑΔΑ: ΨΚΘ9ΟΞΛΔ-ΡΗΓ και με θέμα : «Ορισμός α) Συντονιστών και β) Συμβουλευτικής Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων (μέλη Δ.Ε.Π.), ανά θεματικό πεδίο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές 

Επιστήμες και Μαθηματικά, για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και 

τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού». 

5.Το με αριθμ. 46/09-11-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 7726/10-11-

2017 ΑΔΑ: Ω4ΓΨΟΞΛΔ-Ι2Λ και με θέμα: «Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής για την επιλογή 

εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6139/19-09-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και 

τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών 

επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  

6. Την με αριθμ. Εσωτ. πρωτ. 2432/16-11-2017 Διαβίβαση της Ένστασης του υποψήφιου, κ. .Πολυζώη 

Γεώργιου από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π..  

7. Την Ένσταση του  κ. Πολυζώη Γεώργιου, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 14η-11-2017 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 7793. 

8. Τα κατατεθειμένα εντός του ηλεκτρονικού φακέλου δικαιολογητικά του υποψήφιου, προβαίνει 

στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω ένστασης.  

 

Η από 14η-11-2017 ένσταση του κ. Πολυζώη Γεώργιου ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται παραδεκτή 

και εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω υποψήφιος ενίσταται και παραθέτει τις 

ακόλουθες αιτιάσεις: «Σύµφωνα µε την από 10/11/2017, αρ. πρωτ. 7726, απόφαση του ΙΕΠ µε θέµα: 

«Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά µε την υπ' αριθ. 

πρωτ. 6139/19-09-2017 Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση  

ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα 

θεµατικά πεδία των Ανθρωπιστικών επιστηµών, Κοινωνικών επιστηµών, Φυσικών επιστηµών και 

Μαθηµατικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», αποκλείστηκα από τη διαδικασία 

επιλογής εμπειρογνωμόνων λόγω της δήλωσής µου σε περισσότερα του ενός θεµατικά πεδία. 

Πράγµατι, όπως προκύπτει και από την ηλεκτρονική αίτησή µου, δήλωσα από λάθος χειρισµό το 

θεµατικό πεδίο 'Μαθηµατικά Δηµοτικού'.  

Είναι προφανές ότι η παραπάνω δήλωση δεν συνάδει µε το βιογραφικό µου ούτε µε τις υπόλοιπες 

επιλογές µου, οι οποίες εµπίπτουν στο θεµατικό πεδίο των Φυσικών Επιστηµών, όπως απαιτεί η 

προκήρυξη.  

Με την ένστασή µου αυτή, παρακαλώ να δεχτείτε ότι έγινε εκ παραδροµής λάθος στην επιλογή του 

θεµατικού πεδίου' Μαθηµατικά Δηµοτικού’ και να επανεξετάσετε την αίτησή µου χωρίς να ληφθεί  

υπόψη η λανθασμένη επιλογή.»   

Κατά την εξέταση της ανωτέρω ένστασης και του ηλεκτρονικού φακέλου του υποψηφίου 

διαπιστώθηκαν τα εξής:  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό πρωτ. 6139/19-09-2017 (ΑΔΑ: 73Μ1ΟΞΛΔ-ΗΨ0) 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση 

Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία 

των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη σελ. 2 ρητά προβλέπονται τα εξής:  

«Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αποτελεί …………… 

Κάθε εν ενεργεία Εκπαιδευτικός ή Σχολικός Σύμβουλος (Εμπειρογνώμονας για τις ανάγκες της 
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παρούσας πρόσκλησης) μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε μία ή περισσότερες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο) και σε ένα θεματικό πεδίο: Ανθρωπιστικών 

επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών, Μαθηματικών.». 

Στην σελ. 4 της ως άνω Πρόσκλησης επίσης ρητά ορίζονται τα εξής:  

«Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΗΣ …………………………………………………………………………….. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση επί ποινή αποκλεισμού στην οποία μπορούν 

να δηλώσουν ένα θεματικό πεδίο σε περισσότερες από μία βαθμίδες εκπαίδευσης……………………..  

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια και αλήθεια των 

δηλωθέντων στοιχείων καθώς και την αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης,…..». 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: α) τη ρητή πρόβλεψη στην οικεία Πρόσκληση περί 

δηλώσεως ενός μόνο θεματικού πεδίου, β) το γεγονός ότι λοιποί συνυποψήφιοι έχουν αποκλεισθεί 

για τον ίδιο λόγο, γ) την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων σύμφωνα με την οποία 

επιβάλλεται να μην αντιμετωπίζονται  με διαφορετικό τρόπο παρόμοιες περιπτώσεις,  κρίνεται μη 

αποδεκτή η ένσταση του ανωτέρω υποψηφίου.  

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, ομόφωνα, εισηγείται 

την απόρριψη της ένστασης του κ. Πολυζώη Γεώργιου, για τους λόγους που διεξοδικά 

αναφέρθηκαν παραπάνω». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό 1/22-11-2017 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ΄ αρ. πρωτ. 6139/19-09-2017 Ανακοίνωση - 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση 

Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα 

θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών 

επιστημών και Μαθηματικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 

73Μ1ΟΞΛΔ-ΗΨ0), ομόφωνα, αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης του κ. Πολυζώη 

Γεώργιου, για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν στο παραπάνω Πρακτικό. 

Ως εκ τούτου, οι προσωρινοί Πίνακες που εγκρίθηκαν με την Πράξη 46/09-11-2017 του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. καθίστανται Οριστικοί. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:35, 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 

ΑΔΑ: Ψ79ΙΟΞΛΔ-Π8Ο


		2017-12-05T14:58:17+0200
	Athens




