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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 13069/05-12-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 57/29-11-2018 

Σήμερα 29 Νοεμβρίου 2018, 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. 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. 1/27.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 1/27.11.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την 

υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 3342/28-11-2018): 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο 

της Συνεδρίασης της 27ης/ 11/2018 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 27η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, 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. 10413/10-09-18 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και 

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

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

την υποψηφία κ. Αικατερίνη Καποτά και αφορά  στην με αριθμό πρωτ. 1319/23-02-2018  (ΑΔΑ: 

Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών 
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του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών  σε θέματα 

μαθητείας» (Β΄ΦΑΣΗ), με κωδικό ΟΠΣ 5008057, 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. Βιολέττα Κωτσόγιαννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος. 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε  η κ. Χριστίνα Μαλτέζου, αποσπασμένη διοικητική 

υπάλληλος  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. 1319/23-02-2018  (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών  σε θέματα μαθητείας», με κωδικό ΟΠΣ 5008057, 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 

οποία 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. 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 

οποία εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.10414/10-09-18 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών  και Συμβάσεων 

του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7Δ98ΟΞΛΔ-ΧΜΖ), με θέμα: «Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσόντων φυσικών ή νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων 

και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών Προσκλήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής». 

4. Την υπ΄ αριθμ. 44/27-09-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της «παράτασης 

της θητείας των συλλογικών οργάνων», σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.11306/03-10-

18 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 6ΚΕΒΟΞΛΔ-Σ0Ρ), με θέμα: 

«Απόφαση παράτασης θητείας επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 

5. Το αριθμ. 47/11-10-2018   Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. : 11919/23-10-

2018    ΑΔΑ:ΩΞ50ΟΞΛΔ-Ζ1Θ και με θέμα: «έγκριση του υπ’ αρ. 3/ 05.10.2018, Πρακτικού της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018  (ΑΔΑ: 

Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».  

6. Την με αρ. πρωτ. 8679/2-8-18 Ανακοίνωση «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη Β΄ φάση 

επιμορφώσεων της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών  σε θέματα μαθητείας», με 

κωδικό ΟΠΣ 5008057, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.  

7. Την με αριθμ. εσωτ. πρωτ. 3020/31-10-2018 διαβίβαση της  Ένστασης της κ. Αικατερίνης Καποτά , 

από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.  
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8. Την Ένσταση της  κ. . Αικατερίνης Καποτά, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 26η-10-2018 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 12036. 

9. Τα κατατεθειμένα εντός του  φακέλου δικαιολογητικά της ενιστάμενης. 

Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω ένστασης. 

1. Η από 26-10-2018 ένσταση της κ. Αικατερίνης Καποτά, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται 

παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω υποψήφια ενίσταται και 

παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «…Κατά του Προσωρινού Πίνακα Ένταξης Β' φάσης 

επιµόρφωσης του Υποµητpώου (ΥΜ4): Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων - σύγχρονες µέθοδοι 

διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση. Παρακαλώ να τροποποιήσετε τον 

Προσωρινό Πίνακα Ένταξης του Υποµητρώου 4 (ΥΜ4): Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων - 

σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, σε ότι µε αφορά, 

προκειμένου να συμπεριλάβετε σε αυτόν την αίτησή µου µε αριθμό πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π. 10067- 

07/09/2018, δεδομένου ότι πληρούνται τα τυπικά κριτήρια ένταξης στο ΥΜ4, όπως αυτά ορίζονται 

σελίδα 9 της µε αρ. πρωτ. 1319/23- 02-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. Συγκεκριμένα έχω υποβάλει, εμπρόθεσμα, στην ως άνω ηλεκτρονική 

αίτηση µου, επισυναπτόμενα, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρώ το 2ο , διαζευκτικό, 

κριτήριο ένταξης στο ΥΜ4 (Γνωστικό αντικείμενο: Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων - Σύγχρονες 

µέθοδοι διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση), όπως περιγράφεται στη 

σελίδα 9 της ανωτέρω Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. που αναφέρει ως εξής «2. 

Επιμορφωτική εμπειρία τουλάχιστον 100 ωρών, δια ζώσης ή εξ' αποστάσεως (µε χρήση λογισμικού 

σύγχρονης ή ασύγχρονης διδασκαλίας) ως επιμορφωτές σε προγράμματα 

επιμόρφωσης/εκπαίδευσης ενηλίκων ή τις Σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και κατάρτιση». Τα δικαιολογητικά που έχουν επισυναφθεί στην ως άνω ηλεκτρονική 

µου αίτηση, αφορούν ως εξής και αποστέλλονται συν/να στην παρούσα ένσταση:  

1. ΑΠ 4139/12-6-02, Βεβαίωση του ΤΕΙ Πατρών, ως ωρομίσθιο προσωπικό µε ετήσια ανάθεση, 

σύνολο ωρών 196.  

2. ΑΠ 1148/13-6-01, Βεβαίωση Ολυμπιακό ΚΕΚ ως επιμορφώτρια, σύνολο ωρών 85  

3. 10-7-2003, Βεβαίωση Μέντωρ Εκπαιδευτική ΑΕ, ως επιμορφώτρια, σύνολο ωρών 84 

4. ΑΠ 1147/13-6-01, Βεβαίωση Ολυμπιακό ΚΕΚ ως επιμορφώτρια, σύνολο ωρών 51 με  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ να αποδεχθείτε την ένστασή μου και να με εντάξετε στο 

Υπομητρώο ΥΜ4: Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων – σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ». 

 

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

Σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην οικεία Πρόσκληση (σελ. 9) «Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ4 (Γνωστικό 

αντικείμενο: Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων – Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)  

1. Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

ή στο αντικείμενο των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους κατά τα 

τελευταία πέντε (5) έτη ως εκπαιδευτής ενηλίκων ή  

2. Επιμορφωτική εμπειρία τουλάχιστον 100 ωρών, δια ζώσης ή εξ΄ αποστάσεως (με χρήση 

λογισμικού σύγχρονης ή ασύγχρονης διδασκαλίας) ως επιμορφωτές σε προγράμματα 

επιμόρφωσης/εκπαίδευσης ενηλίκων ή τις Σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση ή  

3. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση σε μαθήματα των 

αναθέσεων των κλάδων ΠΕ 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 ή  
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4. Κατοχή βεβαίωσης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης 

από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή  

5. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 500 ώρες σε Δημόσια / Ιδιωτικά ΙΕΚ κατά τα τελευταία 10 

χρόνια σε μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων συναφών με τις ειδικότητες του μεταλυκειακού έτους 

- τάξης μαθητείας ή  

6. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών κατά τα τελευταία δέκα (10) 

έτη ως εκπαιδευτής ενηλίκων».  

 

Η ανωτέρω υποψήφια, έχει υποβάλλει τις επικαλούμενες βεβαιώσεις οι οποίες, ωστόσο, έχουν ως 

αντικείμενο επιμορφωτικής εμπειρίας διαφορετικό από αυτό που απαιτείται από την ως άνω 

Πρόσκληση και προβλέπεται ρητά στην αρχή της σχετικής ενότητας, ήτοι «Κριτήρια ένταξης στο 

ΥΜ4 (Γνωστικό αντικείμενο: Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων – Σύγχρονες μέθοδοι 

διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)». Επομένως, η επιμορφωτική 

εμπειρία της ενιστάμενης δεν έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο «Βασικές αρχές 

εκπαίδευσης ενηλίκων – Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση» του υπομητρώου ΥΜ4. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 

την  απόρριψη της  ένστασης της κ. Αικατερίνης Καποτά, για τους λόγους που διεξοδικά 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 13:45, έληξε η Συνεδρίαση». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω Πρακτικό 1/27-11-2018 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 Πρόσκληση, 

ομόφωνα, αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης της κ. Αικατερίνης Καποτά, για τους 

λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:30, 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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