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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10928/21-09-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 43/20-09-2018 

Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, 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.: Παναγιώτης 

Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζει ο κ. Κώστας Βρατσάλης. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/17.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5625/07-06-2018 (ΑΔΑ:Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6) 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα 

Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 1/17-09-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την 

υπ’ αρ. πρωτ. 5625/07-06-2018 Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 2498/20-09-2018): 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο   

της Συνεδρίασης της  17 ης/ 09/2018 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 17η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην έδρα του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί της οδού Αν. Τσόχα 36 στην Αθήνα, συνεδρίασε η 
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Επιτροπή που συστήθηκε με την αριθμ. 10413/10-09-18 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7Τ0ΖΟΞΛΔ-ΝΛΥ), δυνάμει της υπ’ αριθμ. 37/30-08-2018 Πράξης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., προκειμένου να αξιολογήσει την  ένσταση που υποβλήθηκε από 

την κ.  Λάτση Μαρία  και αφορά στην με αριθμό πρωτ. 5625/07-06-2018 (ΑΔΑ: Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6)  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δέκα (10) εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών του 

Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και 

εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και 

εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με 

κωδικό ΟΠΣ 5000065, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

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. Kωτσόγιαννη Βιολέττα , αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος. 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η κ. Νίκη Σαρτζέτη, αποσπασµένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Κατόπιν διαπίστωσης της νόμιμης απαρτίας της Επιτροπής, αφού παρίστανται όλα τα μέλη της, η 

Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την με αριθμό πρωτ. 5625/07-06-2018 (ΑΔΑ: Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6)  Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου 

με έως δέκα (10) εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη 

περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση 

Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών 

τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065, 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και 

το Ελληνικό Δημόσιο. 

2.Την υπ΄ αριθμ. 37/30-08-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της «….ανάγκης 

συγκρότησης 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 οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 10413/10-09-18 Απόφαση από το 

Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7Τ0ΖΟΞΛΔ-ΝΛΥ), με θέμα: «Απόφαση 

σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής». 

3. Την υπ΄ αριθμ. 28/14-06-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3864/03.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΣΕΠΟΞΛΔ-ΕΑΟ) απόφασης ανασυγκρότησης 

συλλογικού οργάνου και δη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων 

για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών 

προσκλήσεων »,σε συνέχεια της οποίας  εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 6083/20-06-2018 (ΑΔΑ: 6Κ6ΡΟΞΛΔ-

ΩΓ7) απόφαση του ΙΕΠ. 

4. Το υπ’ αριθμ. 32/19-07-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 8072/20-07-

2018 (ΑΔΑ: ΩΚ2ΛΟΞΛΔ-ΘΕΗ) και με θέμα:  Έγκριση του υπ’ αρ. 1/04-07-2018 Πρακτικού της 
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Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5625/07-

06-2018 (ΑΔΑ:Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή 

αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δέκα (10) 

εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού 

επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη 

διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065, στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2020  

5. Την με  αριθμ. εσωτ.πρωτ. 1991/30-07-2018 διαβίβαση της  Ένστασης της κ. Λάτση Μαρίας, από 

το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.  

6. Την Ένσταση της  κ. Λάτση Μαρίας, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 26η-07-2018 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 8310.  

 

Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω ένστασης. 

Η από 26η-07-2018 ένσταση της κ. Λάτση Μαρίας,, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται παραδεκτή και 

εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω υποψήφια ενίσταται και παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «……Με την παρούσα ενίσταμαι εμπρόθεσμα και νόμιμα κατά του υπ' αρ. 1/4.7.2018 

Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ' αρ. 

πρωτ. 5625/7.6.2018 (ΑΔΑ:Ψ9Κ50ΞΛΔ-ΔΓ6) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην 

υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου µε έως δέκα (10) 

εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη  περιεχομένου-υλικού 

επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη 

διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» µε κωδικό ΟΠΣ 5000065, στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2020. Το Πρακτικό αυτό εγκρίθηκε στις 19.7.2018, µε το µε αριθ. πρωτοκ. 

8072/20.7.2018 Πρακτικό του ΔΣ του ΙΕΠ. Σύµφωνα µε το ως άνω πρακτικό, η αίτησή µού, µε αρ. 

πρωτοκ. 7088/28.6.2018 απορρίφθηκε, µε το αιτιολογικό ότι παρελήφθη εκτός της οριζόμενης από 

την Πρόσκληση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής τους στο Ι.Ε.Π., ήτοι την Παρασκευή 

22.6.2018 και ώρα 15:00, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στη µε αρ. πρωτ. 5625/7.6.2018 

(ΑΔΑ:Ψ9Κ50ΞΛΔ-ΔΓ6) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι λόγοι της ένστασής µου είναι οι 

εξής: 1)Σύµφωνα µε το όρο 7.3 της ως άνω υπ' αρ. πρωτ. 5625/7.6.2018 (ΑΔΑ:Ψ9Κ50ΞΛΔ-ΔΓ6) 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας (1) 

έντυπης αίτησης, επί ποινή αποκλεισμού και εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από 

την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης. .. ήτοι  έως και την Παρασκευή  22.6.2018 ... Οι 

σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να έχουν παραληφθεί από το ΙΕΠ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, 

ήτοι έως και την Παρασκευή 22.6.2018 και ώρα 15.00 και αποδεικνύεται από τον αριθμό 

πρωτοκόλλου IΕΠ. Επισημαίνεται ότι δε λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία αποστολής, αλλά µόνο 

της παραλαβής και καταχώρησης στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του IΕΠ. 2) Σύμφωνα µε 

τον ως άνω όρο, απέστειλα  εµπροθέσμως το φάκελο της αίτησής µου, ήτοι στις 19.6.2018 µε τα 

ΕΛΤΑ courier - ήτοι τρεις (3) ολόκληρες ημέρες νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία- 

λαμβάνοντας την αυτονόητη διαβεβαίωση από τον υπάλληλο των ΕΛ Τ Α, τα οποία έχουν την 

αποκλειστική ευθύνη εµπρόθεσµης αποστολής των σχετικών δικαιολογητικών σε περιπτώσεις, 

όπως η κρινόµενη, ότι ο φάκελος θα παραδοθεί την εποµένη, ήτοι στις 20.6.2018. Αντ' αυτού, ο 

φάκελος παραδόθηκε, άνευ γνώσεως και υπαιτιότητός µου, στις 28.6.2018, δηλαδή οχτώ (8) 
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ολόκληρες ημέρες µετά! Μόλις πληροφορήθηκα το γεγονός αυτό από τηλεφωνική επικοινωνία µε 

τη γραμματεία του Ι.Ε.Π., απέστειλα ευθύς αμέσως ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματεία του ΙΕΠ µε 

το σχετικό αποδεικτικό, όπου φαίνεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου (ορ. Σχετ. 1).  

3)Επειδή η νόμιμη υποχρέωσή µου εξαντλείται στην εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου 

υποψηφιότητας, η οποία, σε κάθε περίπτωση έγινε έγκαιρα, ήτοι τρεις (3) ημέρες, πριν τη λήξη της 

προθεσμίας και µε έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο, ήτοι µε τη χρήση των υπηρεσιών courier των ΕΛΤΑ 

που προέβλεπε η Πρόσκληση. 4)Επειδή η εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου ΕΚΦΕΥΓΕI πλήρως 

των δυνατοτήτων µου και ευρίσκεται εκτός πλαισίου που μπορώ να ορίσω και να ελέγξω, ο δε 

σχετικός όρος της Πρόσκλησης παραβιάζει τις αρχές της καλής πίστης και της δικαιολογημένης  

εμπιστοσύνης  του διοικούμενου, εξαρτώντας τη συμμετοχή του στη διαδικασία από εξωγενείς 

παράγοντες, συνεπώς αυτός ο όρος είναι παράνομος και καταχρηστικός, άρα ανίσχυρος και µη 

εφαρμοστέος εν προκειμένω. 5)Επειδή για την εκπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου ευθύνονται 

αποκλειστικά τα ΕΛΤΑ COURIER που, σύμφωνα µε τον όρο 7.3 της ως άνω Πρόσκλησης 

νομιμοποιούνται για την ταχυδρομική αποστολή των φακέλων, ως εκ τούτου εγώ ενήργησα 

νομότυπα, επιλέγοντας την υπηρεσία αυτή, η δε αμέλεια και δυσλειτουργία της τελευταίας που 

παρακράτησε οχτώ (8) ολόκληρες ημέρες το φάκελο µου δεν αποτελεί δική µου ευθύνη.6)Επειδή 

από τα παραπάνω συνάγεται ότι, σε καμιά  περίπτωση, δεν ευθύνομαι για την εκπρόθεσμη 

παραλαβή του φακέλου της αίτησης υποψηφιότητας µου. ΓΙΑ ΤΟΥ Σ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ. Ενίσταμαι, ως 

προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αιτούμαι  να γίνει αποδεκτή η µε αριθ. 7088 αίτησή µου 

και να αξιολογηθεί αυτή περαιτέρω, προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου µε 

έως δέκα (10) εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25.……..». 

Η Επιτροπή, κατόπιν εξέτασης του  φακέλου της ενιστάμενης διαπίστωσε τα εξής: 

 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οικεία Πρόσκληση σελ.13-14/23 : «7.3 Χρόνος και τόπος υποβολής  

αίτησης. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωµα υποβολής µιας (1) έντυπης αίτησης, επί ποινή  

αποκλεισµού και εντός της αποκλειστικής προθεσµίας, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της  

ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα   http://www.iep.edu.gr ,    ήτοι έως και την Παρασκευή  

22.06.2018 και ώρα 15:00. Οι προτάσεις των ενδιαφεροµένων … Οι σφραγισµένοι φάκελοι πρέπει 

να έχουν παραληφθεί από το Ι.Ε.Π. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία, ήτοι έως και την 

Παρασκευή 22.06.2018 και ώρα 15:00 και αποδεικνύεται από τον αριθµό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π.  

Επισηµαίνεται ότι δεν λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία αποστολής, αλλά µόνο της παραλαβής 

και  

καταχώρησης στο πρωτόκολλο εισερχοµένων εγγράφων του Ι.Ε.Π  ......... Δεν λαµβάνονται υπόψη: 

α)  

Προτάσεις που αποστέλλονται µε FAX ή ηλεκτρονικά. β) Προτάσεις που υποβάλλονται  

εκπρόθεσµα».  

Σύµφωνα µε τα πραγµατικά περιστατικά, η παραλαβή του φακέλου της ενιστάµενης από το Ι.Ε.Π.  

και δη από το πρωτόκολλο έγινε στις 28-06-2018 και έλαβε αρ. εισερχοµένου πρωτοκόλλου 7088,  

ήτοι έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες µετά το πέρας της προβλεπόµενης ρητής προθεσµίας που ισχύει  

για όλους τους διαγωνιζοµένους.  

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη την τήρηση της αρχής της ισότητας, των ίσων  

ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των συνυποψηφίων, η οποία επιβάλλει στο Ι.Ε.Π. να  

µεταχειρίζεται ισότιµα τους διαγωνιζόµενους, στους οποίους παρείχε ισότιµα χρόνος  

προετοιµασίας και ευχέρειας υποβολής της αντίστοιχης αίτησής τους,  

http://www.iep.edu.gr/
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Σελ. 5 από 5. 

 

η Επιτροπή 

  ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την απόρριψη της  ένστασης της κ.  Μαρίας Λάτση  για τους λόγους που διεξοδικά 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 11.30, έληξε η Συνεδρίαση». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω Πρακτικό 1/17-09-2018 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5625/07-06-2018 Πρόσκληση, 

ομόφωνα, αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης της κ. Μαρίας Λάτση για τους λόγους 

που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

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

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

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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