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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3709/29-03-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 14/29-03-2018
Σήμερα 29 Μαρτίου 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 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.: Ιωάννης Ρουσσάκης,
Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης και Παναγιώτης Κανελλόπουλος.
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 υπ’ αρ. 2/20-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης
αιτήσεων υποψηφίων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών Προσκλήσεων για την αξιολόγηση
των υποψηφίων μέσω συνέντευξης, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 683/31-12018 (ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά
την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου με ένα (01) ειδικό εμπειρογνώμονα, για την υλοποίηση πακέτων
εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της
Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5007907,
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα
Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, έχει καταθέσει προς
έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 821/26-03-2018):
«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 2/20-03-2018 (αρ. πρωτ. 3541/26.03.2018) Πρακτικό της
Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 683/31-
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1-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (01) ειδικό εμπειρογνώμονα, για την
υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,
της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το πρακτικό «…..μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) εργάσιμων
ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη των σχετικών
ενστάσεων και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση, «η τελική ανάθεση θα
πραγματοποιηθεί με κριτήριο το καταρτισμένο πίνακα»…..».
Όμως λόγω των ημερών του Πάσχα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι αργία
οπότε εισηγούμαι:
α) να οριστεί ως τελική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων η Τρίτη, 17.04.2018.
β) ότι μετά την άπρακτη παρέλευση της Τρίτης, 17.04.2018, ή μετά από την απόρριψη των
σχετικών ενστάσεων και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση, «η τελική
ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο το καταρτισμένο πίνακα», ο ως άνω Πίνακας
καθίσταται οριστικός.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία
ή/και διευκρίνιση.
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/20-03-2018
Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την αξιολόγηση των υποψηφίων
μέσω συνέντευξης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 683/31-01-2018 (ΑΔΑ:ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ) Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (01) Ειδικό Εμπειρογνώμονα, για την υλοποίηση
πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» της Πράξης
«Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5007907 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020.
Σήμερα την 20η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. συνεδρίασε στα γραφεία του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και επί της οδού Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση
της Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την 6/01-02-2018 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ [αρ. πρωτ.
815/06-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΘ5ΟΞΛΔ-702)], για την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω συνέντευξης,
σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 683/31-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ) Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου με ένα (01) Ειδικό Εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του
Υποέργου 1 « Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» , της Πράξης «Αναβάθμιση της
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5007907 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν:


Κορναράκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, ως Πρόεδρος
της Επιτροπής



Κουτίδου Ευαγγελία, Σύμβουλος Γ’ του Ι.Ε.Π., αναπληρωματικό μέλος (στη θέση του
κωλυομένου τακτικού μέλους Ελευθερίου Βεκρή, Συμβούλου Α’ του Ι.Ε.Π.)



Ψάλτου Ευστράτιος , Σύμβουλος Β΄ του Ι.Ε.Π., ως τακτικό μέλος
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Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε ο Παπαδόπουλος Γεώργιος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός,
κλάδου ΠΕ01, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Μετά από τη διαπίστωση της κατά τον νόμο απαρτίας και της νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής,
καθόσον παρίστανται όλα τα μέλη αυτής, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στις εργασίες της.
Κατά πρώτον τα μέλη της Επιτροπής κατέληξαν ομόφωνα στον καθορισμό του πλαισίου σύμφωνα
με το οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης του υποψηφίου κατά το στάδιο της
συνέντευξης, για την κατάληψη της δηλωθείσας θέσης, σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θέτοντας τα σχετικά αξιολογικά κριτήρια σε ατομικά φύλλα
αξιολόγησης των υποψηφίων, τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο της Επιτροπής.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε τις εργασίες της προσκαλώντας τον μοναδικό παριστάμενο
υποψήφιο να συμμετάσχει στη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.
Κατόπιν προσήλθε ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Ζήσιμος, για μοριοδοτούμενη συνέντευξη σύμφωνα
με την απόφαση του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 1742/05-03-2018 με ΑΔΑ: ΩΦ91ΟΞΛΔ-2ΟΒ).
Μετά από τη διαδικασία μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ο πίνακας κατάταξης για τον υποψήφιο,
διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ: 1742/05-03-2018 Πρόσκληση, εφόσον ο ανωτέρω
προσωρινός τελικός πίνακας καταστεί οριστικός, μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05)
εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη των
σχετικών ενστάσεων και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση, «η τελική ανάθεση
θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο το καταρτισμένο πίνακα», η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται τη
σύναψη σύμβασης του παρακάτω υποψηφίου, κατά κωδικό θέσης υποψηφιότητας, ως ακολούθως:
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:15μ.μ έληξε η συνεδρίαση».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό 2/20-03-2018 της
Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την αξιολόγηση των
υποψηφίων μέσω συνέντευξης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 683/31-01-2018
(ΑΔΑ:ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ομόφωνα, αποφασίζει να
εγκρίνει τον προσωρινό Πίνακα αξιολόγησης, ως εξής:
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση της ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων
(Τρίτη, 17-04-2018), ή μετά την απόρριψη τυχόν ενστάσεων και δεδομένου ότι,
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σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση, «η τελική ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με
κριτήριο το καταρτισμένο πίνακα», ο ως άνω Πίνακας καθίσταται οριστικός.
..............................................................................................................................................
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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