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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 629/25-01-2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 3/24-01-2019
Σήμερα 24 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:15, 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, Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζει ο κ. Αλιβίζος Σοφός.
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. 2/21.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης
αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 12212/02.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΠΘΟΞΛΔΧ5Μ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήματος
προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2)
εμπειρογνώμονες για τη Συστάδα Β2.8: Μουσική – Καλλιτεχνικά Γραφιστικά Αισθητική 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 MIS 5000065 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020

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. 2/21.01.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων
Σελ. 1 από 3.

ΑΔΑ: 7ΖΦΒΟΞΛΔ-ΓΕΖ
υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 12212/02.11.2018 Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 208/22-012019):
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/21-01-2019
Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 12212/0211-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΠΘΟΞΛΔ-Χ5Μ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την
υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2)
εμπειρογνώμονες για τη Συστάδα Β2.8: Μουσική – Καλλιτεχνικά Γραφιστικά - Αισθητική 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 MIS 5000065 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
Σήμερα, στις 21-01-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνεδρίασε στα γραφεία του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, επί της οδού Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση του αναπληρωτή
της Προέδρου, η συσταθείσα με την υπ’ αριθμ. 23/24-05-2018 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ (αρ. πρωτ.
5281/30-05-2018, ΑΔΑ: ΩΖΠΜΟΞΛΔ-ΓΡΝ) Επιτροπή, για την αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων
προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
12212/02-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΠΘΟΞΛΔ-Χ5Μ) Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν τα μέλη αυτής:
 Γραμμένος Νικόλαος Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ, ως αναπληρωτής της Προέδρου της Επιτροπής
 Δοκοπούλου Μαρία, Σύμβουλος Β’ του ΙΕΠ, ως μέλος
 Παπαδόπουλος Σπυρίδων, Μέλος ΔΕΠ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ως μέλος
Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε ο Νικολόπουλος Άγγελος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων
13 και 14 του ν.2690/1999, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στην οριστικοποίηση των
πινάκων των υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12212/02-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΠΘΟΞΛΔ-Χ5Μ) Πρόσκληση εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος κατόπιν της απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ: 6ΩΣ4ΟΞΛΔ-2ΩΣ) με θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ.
1/15.01.2019 και 2/16.01.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ.
πρωτ. 12212/02.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΠΘΟΞΛΔ-Χ5Μ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 12212/02-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΠΘΟΞΛΔΧ5Μ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται τη σύναψη
σύμβασης για τον Κωδικό Θέσης ΚΘ2δ όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΓΙΑ τον ΚΘ2δ
Α/Α
1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Όσον αφορά τον κωδικό θέσης ΚΘ2γ η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι η μοναδική
υποψηφιότητα για τον ΚΘ2γ κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 6ΩΣ4ΟΞΛΔ-2ΩΣ) με
θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/15.01.2019 και 2/16.01.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 12212/02.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΠΘΟΞΛΔ-Χ5Μ) Πρόσκληση
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συγκεντρώνει χαμηλή βαθμολογία όσον αφορά τόσο στο
Καλλιτεχνικό/Επιστημονικό/Επιμορφωτικό έργο όσο και στο Δείγμα διδακτικής πρότασης
καθιστώντας τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα μη επιλέξιμη για την αποτελεσματική και καλή
εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την
ενεργοποίηση εκ νέου της διαδικασίας της παρούσας Πρόσκλησης για τον Κωδικό Θέσης ΚΘ2γ.
Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση η Επιτροπή περάτωσε
τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το ως άνω
Πρακτικό 2/21.01.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ.
πρωτ. 12212/02.11.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:15, 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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