
Σελ. 1 από 4. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1648/02-03-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 10/01-03-2018 

Σήμερα 1 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.: Κώστας Βρατσάλης, 

Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζει ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος. 

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. 5/28-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής για την επιλογή 

εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων 

Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ 

Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των 

Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας 

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

Χαραμής, Πρόεδρος της Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ΄ 

αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχει καταθέσει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 5/28-02-2018 Πρακτικό (αρ. πρωτ.: 535/01-03-2018): 

«Πρακτικό 5/28-2-2018 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στo Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα 36, συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής για την 

ΑΔΑ: 6ΞΦΙΟΞΛΔ-ΕΟΟ



Σελ. 2 από 4. 

επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την 370/18.01.2018  Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Παύλου Χαραμή.  

 

Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται οι:  

 

κ. Παύλος Χαραμής, ως Πρόεδρος  

κ. Ασπασία Οικονόμου, ως μέλος  

κ. Αθηνά Δάντη, ως μέλος  

 

Xρέη γραμματέα ασκεί η κ. Μαρία Τριανταφυλλίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.  

 

Αφού διαπιστώνεται η νόμιμη απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση της  Επιτροπής, η οποία 

συστάθηκε με την υπ’ αρ. 6/01-02-2018  Πράξη του Δ.Σ. (ΑΔΑ ΨΒΣ3ΟΞΛΔ-Ο1Ο) του Ι.Ε.Π. για το 

παρακάτω θέμα.  

 

Επιλογή εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών 

και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της 

Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας                                                                                                              

 

 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1) τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 370/18.01.2018 Ανακοίνωση Πρόσκληση (ΑΔΑ ΩΤ2ΗΟΞΛΔ-

ΓΘΛ), 

 

2) την Πράξη 7/08.02.2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό 1/06-02-

2018 (ΑΔΑ ΩΡΠ7ΟΞΛΔ-4ΓΚ) της Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων για την 

αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού 

εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το 

Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας, 

 

3) την από 13.02.2018  Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για την 

αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού 

εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το 

Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας, 

http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-

empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-

ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-

antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp 

 

4) τη μη προσέλευση στη διενέργεια των συνεντεύξεων των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων κ.κ. 

Αντωνοπούλου Ζωής και Καπετανάκη Αντωνίου. 

5)  τα υπ’ αρ. 2/21-2-2018, 3/22-2-2018, 4/23-2-2018 Πρακτικά της Επιτροπής για τις 

συνεντεύξεις,  

ολοκληρώνει τη συγκριτική αξιολόγηση του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων 

(απαιτούμενα προσόντα, εμπειρία, διαθεσιμότητα και στοιχεία της προσωπικότητάς τους), τα 

οποία συνδέονται με την καλή εκτέλεση του υπό εκπόνηση έργου, και ομόφωνα, αποφασίζει να 

εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. την έγκριση του παρακάτω αριθμού εμπειρογνωμόνων για την 

http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-se-synentefksi-ton-ypopsifion-empeirognomonon-gia-tin-anamorfosi-i-kai-ekponisi-p-s-kai-tyxon-sympliromatikoy-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-v-lykeiou-sto-antikeimeno-tis-istorias-kai-gia-to-lykeio-sta-antikeimena-ton-latinikon-tis-filosofias-klp
ΑΔΑ: 6ΞΦΙΟΞΛΔ-ΕΟΟ



Σελ. 3 από 4. 

αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού 

εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο 

στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας,  με αλφαβητική σειρά: 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1.  ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ  

2.  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

3.  ΘΩΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4.  ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.  ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6.  ΜΠΕΛΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7.  ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

2. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

4. ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

3. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 

4. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΝΑ 

5. ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

6. ΤΖΙΩΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. ΛΟΥΚΡΕΖΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 

2. ΜΑΖΗΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 

3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 Πρόσκληση (ΑΔΑ 

ΩΤ2ΗΟΞΛΔ-ΓΘΛ), σε περίπτωση που απαιτηθεί συμπληρωματικός αριθμός εμπειρογνωμόνων για 

τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, 

της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας, το Ι.Ε.Π. δύναται να αναθέτει έργο σε άλλον συμμετέχοντα 

από τον πίνακα των αποδεκτών υποψηφίων. Όσοι δεν προσήλθαν στη διαδικασία των 

συνεντεύξεων αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία. 

Η Επιτροπή, επίσης, προτείνει όπως: 

ΑΔΑ: 6ΞΦΙΟΞΛΔ-ΕΟΟ



Σελ. 4 από 4. 

1) οι επιλεγέντες εμπειρογνώμονες ανά θεματικό πεδίο συνεργαστούν για την αναμόρφωση 

ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού 

υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα 

αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας, 

2) τυχόν διακριτά ατομικά παραδοτέα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα προσδιοριστούν μετά από 

σχετική εισήγηση των Συντονιστών ανά θεματικό πεδίο. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Επιτροπή περάτωσε το έργο της περί ώρα 13:50 και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής. 

 

Συνημμένα: τα υπ’ αρ. 2/21-2-2018, 3/22-2-2018, 4/23-2-2018 Πρακτικά της Επιτροπής». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, απέχοντος της ψηφοφορίας του κ. Παύλου Χαραμή, 

ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής για την 

επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Επισημαίνεται ότι: 

1) μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης, ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, ο προσωρινός 

Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός. 

2) οι επιλεχθέντες εμπειρογνώμονες μεταβιβάζουν χωρίς άλλη διατύπωση το 

σύνολο του περιουσιακού δικαιώματος σε κάθε έκφανση του, όλες τις εξουσίες που 

απορρέουν από αυτό ανεξάρτητα από τρόπο εκμετάλλευσης ή μέσο αποθήκευσης 

(ενδεικτικά ηλεκτρονικό ή έντυπο), για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προστασία των 

δικαιωμάτων αυτών δεσμεύονται ότι δεν θα εγείρουν ζητήματα συναρτώμενα με το 

ηθικό δικαίωμα του εμπειρογνώμονα / δημιουργού σε περίπτωση νέας έκδοσης του 

έργου ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίες αλλαγές ή προσθήκες στο έργο 

κατά την αποκλειστική κρίση του Ι.Ε.Π., και σύμφωνα με τους σκοπούς του.  

Τα συνημμένα Πρακτικά αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Πράξης. 

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

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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