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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2910/27-04-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 20/24-04-2020 

Σήμερα, 24 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, 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. Ιωάννη Αντωνίου. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη 

Χαριτωνίδου. 

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. 01/22.04.2020 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων του Ι.Ε.Π που αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 1317/31-01-2020 (ΑΔΑ 

946ΟΟΞΛΔ-1Ι2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο 

Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση 

Πακέτου Εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και 

Διαχειριστική Υποστήριξη» της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Νικόλαος Ράπτης, 

Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ 

αρ. 01/22-04-20 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 

1317/31-01-2020 Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 1103/24-04-2020): 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο 

της Συνεδρίασης της 22ης/04/2020 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 22η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 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. 1908/25-02-20 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του 
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Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΩΚΚ6ΟΞΛΔ), δυνάμει της αριθμ. 9/20-02-2020 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ι.Ε.Π., προκειμένου να αξιολογήσει τις ενστάσεις με αριθμ. πρωτοκόλλου (κατάθεσης ένστασης) ως 

ακολούθως: 1. 2564/31-03-20 & 2. 2606/02-04-20, που υποβλήθηκαν και αφορούν στην με αριθμό 

πρωτ. 1317/31-01-2020 (ΑΔΑ 946ΟΟΞΛΔ-1Ι2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. για το 

μητρώο Ειδικών  Επιστημόνων/ Εμπειρογνωμόνων Ειδικών προσόντων για την υλοποίηση πακέτου 

εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη» της 

πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ» με (MIS)5001313 στο πλαίσιο  ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, η 

οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και  Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι:  

1. Χρύσα Πετράκη, Δικηγόρος στο Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος,  

2. Βιολέττα Κωτσόγιαννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος, 

3. Ελένη Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Β’ στο Ι.Ε.Π., η οποία αναπληρώνει κατά την παρούσα 

συνεδρίαση το τακτικό μέλος Δημήτριο Μπεκριδάκη λόγω αιτιολογημένης απουσίας, ως μέλος. 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η κ.  Σαρτζέτη Νίκη, 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. 1317/31-01-2020 (ΑΔΑ 946ΟΟΞΛΔ-1Ι2) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. για το μητρώο Ειδικών  Επιστημόνων/ Εμπειρογνωμόνων Ειδικών 

προσόντων  για την υλοποίηση πακέτου εργασίας του Υποέργου 1  «Επιστημονική, Οργανωτική, 

διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη» της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με (MIS)5001313 στο πλαίσιο  ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και  

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). 

2. Το αριθμ. 16/27-03-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ.  2540/30-03-2020  

(ΑΔΑ: ΨΠ0ΟΞΛΔ-ΚΥ6) και με θέμα: «Έγκριση του υπ’ αριθμ. 26/11-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 

1317/31-01-2020 (ΑΔΑ 946ΟΟΞΛΔ-1Ι2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για   ένταξη στο 

Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση Πακέτου 

Εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη» της 

Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» . 

3. Την υπ΄αριθμ. 9/20-2-2020 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανασυγκρότησης συλλογικών 

οργάνων, και δη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σε συνέχεια της οποία εκδόθηκε η υπ΄ 

αριθμ. 1908/25-02-20 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 

ΩΚΚ6ΟΞΛΔ-Ε1Κ).  

4. Την υπ’ αριθμ. 39/26-09-2019  Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. η 

συσταθείσα Επιτροπή με την με αρ. πρωτ. 10052/2-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΛΣΟΞΛΔ-ΗΛΣ) απόφαση από το 

Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π, με θέμα  «Συγκρότηση Επιτροπών του Ι.Ε.Π. για τις 

ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού» με MIS 5001313» 

5. Την από  03-04-2020  ηλεκτρονική διαβίβαση από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. 

των υποβληθέντων ενστάσεων με αριθμ. πρωτοκόλλου (κατάθεσης ένστασης),1.2564/31-03-20 & 2. 

2606/02-04-20. 

ΑΔΑ: Ω37ΛΟΞΛΔ-ΜΒ8



Σελ. 3 από 5. 

6. Την Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων για το ανωτέρω Πρακτικό, ήτοι την 6.03.2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.  

7. Την Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. για τον κατ΄ εξαίρεση τρόπο υποβολής ενστάσεων: 

«Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στην οικεία Πρόσκληση, η υποβολή 

ενστάσεων ηλεκτρονικά στο info@iep.edu.gr, φέρουσες την ιδιόχειρη υπογραφή (σκαναρισμένη) 

των ενιστάμενων, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην ελευθερία 

κινήσεων και της ενδεχόμενης αδυναμίας προσέλευσης των υποψηφίων που αποκλείονται από 

τον διαγωνισμό». 

8. Τα κατατεθειμένα εντός του ηλεκτρονικού φακέλου δικαιολογητικά των ενιστάμενων. 

 

Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση των ανωτέρω ενστάσεων. 

1.  Η με αρ.πρωτ.2564/31-3-20 ένσταση ασκήθηκε εμπρόθεσμα, ως εκ τούτου κρίνεται 

παραδεκτή  και εξετάζεται  περαιτέρω. Συγκεκριμένα, ο/η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και 

παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «Θέμα : Ένσταση επί του πίνακα επιλογής και μοριοδότησης της 

απόφασης με αρ.πρωτ.2540 /30-03-20. Παρακαλώ να δεχτείτε την ένστασή μου και να  

επανεξετάσετε την υποψηφιότητά μου για την ένταξή μου στο Μητρώο Συντονιστών/ 

εμπειρογνωμόνων/ εκπονητών στο πλαίσιο της πράξης ΕΣΠΑ με κωδικό 5027220, με βάση την αίτησή 

μου με αριθμό πρωτοκόλλου 10923-16/10/2019. 

Στην περίπτωση του μητρώου επιμορφωτών στο ίδιο πλαίσιο, η επαναληπτική αίτησή μου με αριθμό 

πρωτοκόλλου 627-21/1/20 δεν εξετάστηκε, γιατί είχα ήδη επιλεγεί και ενταχθεί στο μητρώο από την 

πρώτη φάση των αιτήσεων με αριθμό πρωτοκόλλου 7250-11/7/19. Παρακαλώ πολύ να με 

ενημερώσετε, αντίστοιχα, και για την αξιολόγηση και μοριοδότηση της αίτησής μου για την επιλογή 

Συντονιστών/εμπειρογνωμόνων/εκπονητών με αριθμό πρωτοκόλλου 10923/16-10-2019. 

Παράλληλα,  θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι με την εμπειρία και την κατάρτισή μου προσφέρω 

ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου, αν μου δώσετε την ευκαιρία να συμμετέχω στην 

επιστημονική ομάδα». 

 

Η Επιτροπή κατόπιν εξέτασης των αιτιάσεων του/της ενιστάμενου/ης και κατόπιν ελέγχου των 

υποβληθησών ηλεκτρονικών αιτήσεων για το μητρώο της υπ΄άρ. 1317/31-01-2020 (ΑΔΑ: 946ΟΟΞΛΔ-

1Ι2) Πρόσκλησης,  διαπιστώνει ότι ο/η ανωτέρω υποψήφιος/α δεν έχει υποβάλλει καμία αίτηση 

συμμετοχής στο Μητρώο της συγκεκριμένης υπό εξέταση Πρόσκλησης και ως εκ τούτου η ένσταση 

απορρίπτεται και δεν εξετάζεται περαιτέρω. 

Παρενθετικά και ως προς το αίτημα του/της να ενημερωθεί για την αξιολόγηση και μοριοδότηση της 

αίτησής της/του για την επιλογή Συντονιστών/εμπειρογνομόνων/εκπονητών με αριθμό 

πρωτοκόλλου 10923-16/10/2019, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η αναφερόμενη αίτηση πρόκειται για 

άλλη Πρόσκληση και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στη διαδικασία αξιολόγησης ενστάσεων της 

παρούσας Πρόσκλησης.  

  

 2. Η με αριθ. Πρωτ. 2606/02-04-20 ένσταση ασκήθηκε εμπρόθεσμα, ως εκ τούτου κρίνεται 

παραδεκτή  και εξετάζεται  περαιτέρω. Συγκεκριμένα, ο/η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και 

παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «Ενίσταμαι κατά της απορρίψεως μου από την παρούσα 

πρόσκληση, αρχικά όσον αφορά την αναγνώριση του Μεταπτυχιακού μου, ( Παρ. 3) σχετικού και 

συναφούς με την Ειδική Εκπαίδευση. Στην πλατφόρμα της δικτυακής πύλης του ΙΕΠ έχω καταθέσει 

βεβαίωση απόκτησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού η οποία μου έχει χορηγηθεί από το Παν/μιο 

Λευκωσίας και το Παν/μιο Πατρών για να χρησιμοποιηθεί από εμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

που απορρέουν από τον πρόσφατο νόμο περί αναγνωρίσεως μεταπτυχιακών τίτλων για προκηρύξεις 

που αφορούν τον ΑΣΕΠ και δη το Υπουργείο Παιδείας. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται προς εμέ έως 

ότου πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία, η οποία σαφώς και εκκρεμεί εν είδει παγκόσμιων ατυχών 
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συγκυριών. Δευτερευόντως θα ήθελα να σας απευθύνω μια θερμή παράκληση να εισακούσετε την 

επιχειρηματολογία μου, όσον αφορά την απόρριψή μου, εμού και πολλών άλλων συναδέλφων, λόγω 

της ελλείψεως του κριτηρίου «δημοσιευμένου επιστημονικού έργου». Αναντίρρητα αντιλαμβάνομαι 

τη σημασία και το κύρος της δημοσίευσης επιστημονικού έργου που κάθε αξιόλογος συνάδελφος 

δύναται να έχει και πρέπει σαφώς και επαξίως να μοριοδοτείται. Ωστόσο θεωρώ άδικο να 

αποκλείονται άνθρωποι από θέσεις με αυτό το κριτήριο καθώς σε αυτό δεν μπορούν να έχουν 

πρόσβαση, επί ίσοις όροις, ισότιμοι εκπαιδευτικά άνθρωποι, καθώς μπορεί να παρεισφρήσουν στην 

επιλογή της δημοσίευσης έργου αναξιοκρατικοί παράγοντες απόκτησης του εν λόγω 

πλεονεκτήματος, όπως γνωριμίες, πατρωνίες κ.α. Ουσιαστικά πρόκειται για κάτι ανάλογο με την 

βαρύνουσα σημασία της προϋπηρεσίας, ως όπλου πρόσβασης στην δημόσια εκπαίδευση, κατά του 

οποίου έχει διαφοροποιηθεί έντονα η πανεπιστημιακή αλλά και σύσσωμη η ανώτατη δικαστική 

κοινότητα για τον μη δημοκρατικό και αναξιοκρατικό χαρακτήρα απόκτησής της...(όλοι γνωρίζουμε 

ότι η προϋπηρεσία μετά το 2007 μοιράζονταν από  πάτρωνες). Μενόντων των καιρών που διανύουμε, 

δυστυχώς οι άνθρωποι που στελέχωσαν με τα εν λόγω κριτήρια την δημόσια εκπαίδευση τα 

τελευταία χρόνια, δεν μπορούν να αρθούν των περιστάσεων και να σηκώσουν το βάρος της 

συμφοράς «που ενέσκηψε στην εξ αποστάσεως πλατφόρμα, με μια τεράστια μερίδα γονέων, 

παιδιών και του έγκριτου τύπου να αγανακτεί με την «τεμπελιά» των ανθρώπων αυτών και την 

ανικανότητά τους να δράσουν αυτοβούλως και αποτελεσματικά σε αυτή την ύστατη στιγμή του 

έθνους. Η προϋπηρεσία ... ο «φερετζές» του τεμπέλη εκπαιδευτικού ξεσκεπάστηκε από την θεία 

μήνιν... Αντίθετα τα «καθηγητάκια» των αδηφάγων φροντιστηριαρχών χωρίς όπλα, χωρίς 

πλατφόρμα, χωρίς «σύστημα που πέφτει», χωρίς iphone υπολογιστές, χωρίς μισθούς, χωρίς 

ασφάλεια αγόγγυστα, μένουν όρθιοι στη μάχη ...όχι εξ αποστάσεως αλλά εξ επαφής με τα παιδιά 

που αγωνιούν για τις εξετάσεις. Και το ξέρουν ότι δεν θα πληρωθούν, όχι για τον Μάρτιο βέβαια, 

αλλά για μήνες... Μία εξ αυτών είμαι και εγώ. ...Δουλεύω εδώ και 17 χρόνια χωρίς μισθούς, όταν 

χρειαστεί, χωρίς αναγνώριση προϋπηρεσίας, χωρίς άδειες εγκυμοσύνης, ασθενείας κ.τ.λ. στην 

ιδιωτική εκπαίδευση και παλεύω με ψίχουλα και οικονομίες να κάνω αυτό το μεταπτυχιακό. 

Ονειρεύομαι να κάνω διδακτορικό ...και να φτάσω ψηλά στην εκπαίδευση για να μπορέσω να 

αποδώσω το «δίκαιο» σε αυτό τον τόσο άδικο κόσμο της ελληνικής παιδείας. Το μόνο που χρειάζομαι 

είναι έναν τίμιο, δημόσιο μίσθιο...για να συνεχίσω αλλά κυρίως να εφαρμόσω όλα αυτά τα πολύτιμα 

όπλα που απέκτησα από το εν λόγω μεταπτυχιακό προτού και αυτές μου οι γνώσεις περάσουν στο 

χρονοντούλαπο της φθοράς του ανεκμετάλλευτου χρόνου. 

Σας παρακαλώ θερμά ως παιδαγωγοί, ως άνθρωποι και ως διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής και 

όχι ως φαρισαίοι και ως ψυχροί εκτελεστές του τελευταίου γράμματος του (ορισμένες φορές 

παράλογου) νόμου δώστε την ευκαιρία σε μένα αλλα και σε άλλους να κριθώ εκ του αποτελέσματος 

τούτη την ύστατη στιγμή. Σας ευχαριστώ εκ βαθέων για τον χρόνο και εύχομαι σε όλους να βγούμε 

αλώβητοι και πιο σοφοί από αυτή την δοκιμασία». 

 

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ενιστάμενου/ης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 1) τα κατατεθειμένα 

στοιχεία στο φάκελό του/της, 2) τα οριζόμενα Σελ.6/13 της οικείας Πρόσκλησης, σύμφωνα με τα οποία 

«3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ON – OFF) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ). Τα κριτήρια ένταξης 

(on-off) και επιλογής (μοριοδοτούμενα) στο Μητρώο των εμπειρογνωμόνων, ακολουθούν ρητά τις 

αρχές για την ίση μεταχείριση ή τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης. ON /OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ. Τα 

κριτήρια ένταξης στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων επί ποινή αποκλεισμού είναι 

σωρευτικά τα ακόλουθα:  
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➢ Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ελληνικών πανεπιστημίων ή πανεπιστημίων της 

αλλοδαπής.  

➢ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ειδική ή ενταξιακή εκπαίδευση από 

Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή/και Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης από το 

Διδασκαλείο (για τους εκπαιδευτικούς ειδικής ή/και γενικής αγωγής). 

➢ Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο (1).  

➢ Δείγμα Παραδοτέου. ..», 

διαπιστώνει ότι ο/η ενιστάμενος/η καταρχήν δεν διαθέτει Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο, το οποίο 

συνιστά απαραίτητο κριτήριο για τη συμμετοχή του/της στο εν λόγω Μητρώο, σύμφωνα με τα ως άνω 

οριζόμενα στην οικεία Πρόσκληση. 

 Ως εκ τούτου η ένσταση απορρίπτεται και δεν εξετάζεται περαιτέρω.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την μη αποδοχή των ενστάσεων με αρ.πρωτ. 1. 2564/31-03-20 & 2. 2606/02-04-20 για τους λόγους 

που διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 15:00, έληξε η Συνεδρίαση. 

 

Επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού συνημμένο Παράρτημα-

Πίνακας (με τα πλήρη ονόματα των ενιστάμενων)». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω Πρακτικό 01/22-04-20 της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, ομόφωνα, αποφασίζει τη μη αποδοχή των ενστάσεων 

με αρ. πρωτ. 1) 2564/31-03-20 & 2) 2606/02-04-20 για τους λόγους που διεξοδικά 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Το συνημμένο Παράρτημα με τα πλήρη ονόματα των ενιστάμενων αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:15, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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