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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 14921/29-09-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 49/28-09-2021 

Σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη 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. 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. 3/27-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και 

κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’ σχετικά με την υποβολή ενστάσεων για 

τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της υπ’αρ. πρωτ. 12450/30-

07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Ενεργοποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 

(ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της 

Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το 

εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 

5035543. 

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

Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 

διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ αρ. 3/27-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης 

αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’ σχετικά με την υποβολή ενστάσεων 

για τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της υπ’αρ. πρωτ. 12450/30-07-

2021 Ενεργοποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 2757/28-

09-2021): 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  03/27-09-2021 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β του 

ΙΕΠ, για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα 

Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 

5035543, σχετικά με την υποβολή ενστάσεων για τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση στο 

πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) ενεργοποίησης του 

Μητρώου 
 

Σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνεδρίασε, ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την υπ’ αρ. 38/22-07-2021 Πράξη του ΔΣ του 

ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 12254/22-07-2021, ΑΔΑ: Ψ7Π4ΟΞΛΔ-ΥΟΞ όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη 44/02-

09-2021 αρ. πρωτ. 13811/03-09-2921, ΑΔΑ: 69ΒΦΟΞΛΔ-ΓΑ6) για την εξέταση των αιτήσεων των 

υποψηφίων επιμορφωτών κατόπιν της αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) όπως 

παρατάθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 9435/25-06-2021 ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΞΛΔ-711), την υπ’ αρ. πρωτ. 

10338/02-07-2021 (ΑΔΑ:6ΚΧΙΟΞΛΔ-Ο2Ω) και ενεργοποιήθηκε με την υπ.αρ. πρωτ.  12450/30-07-

2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο 

Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα 

Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης- Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με MIS 5035543. 
 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν: 

 1) Σταμούλης Ευθύμιος, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος 

 2) Πήλιουρας Παναγιώτης, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π. 

 3) Καραγιάννη Σοφία, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π. 

 Γραμματέας: Πασπαλιάρη Μαριγώ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κλάδου ΠΕ70. 
 

Μετά από τη διαπίστωση της κατά τον νόμο απαρτίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλαβε 

υπόψη τα εξής: 

1) Το ticket υποψηφίου με αρ.#391618/26-09-2021 που έλαβε το γραφείο τεχνικής 

υποστήριξης στο οποίο αναφέρεται ότι «Αδυναμία κατάθεσης ένστασης στην Ένταξη 

μητρώου Επιμορφωτών 5035543. Στη στήλη Ένσταση δεν εμφανίζεται ο σταυρός για να 

την υποβάλω. Η ένσταση αναφέρεται στην αίτηση μου 13043- 12/8/2021 η οποία 

απορρίπτεται λόγω μη συμπλήρωσης 5 πενταετούς διδασκαλίας ως Μαθηματικού 

πράγμα που δεν ευσταθεί λόγω της 25 ετούς υπηρεσίας μου ως Μαθηματικός και 

φαίνεται στο Υπηρεσιακών Μεταβολών που υπέβαλλα.» 

2) Την υπ’αρ. πρωτ.  12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33), Ενεργοποίηση Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την 

υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών 

και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης» με MIS 5035543 

3) Την απόφαση Δ.Σ. με υπ.αρ. πρωτ. 14408/21-09-2021 (απόσπασμα πρακτικού 46/16-09-

2021- ΑΔΑ: 9ΖΟΝΟΞΛΔ-ΡΝΡ) με θέμα «Έγκριση των υπ’ αρ. 1/8-9-2021 και 2/15-9-2021 

Πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’ 

που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 10338/02-07-2021 

(ΑΔΑ:6ΚΧΙΟΞΛΔ-Ο2Ω), στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα 

Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» με MIS 5035543». 
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4) Το γεγονός ότι στα άνωθεν πρακτικά: α) έχει γίνει ο έλεγχος όλων των αιτήσεων των 

υποψηφίων  όπως συμπεριλαμβάνονται στην υπ. αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 

65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) όπως παρατάθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 9435/25-06-2021, ΑΔΑ: 

ΩΦ0ΓΟΞΛΔ-711) την υπ’ αρ. πρωτ. 10338/02-07-2021 (ΑΔΑ:6ΚΧΙΟΞΛΔ-Ο2Ω) και 

ενεργοποιήθηκε της υπ’ αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33), 

β) Όλοι οι υποψήφιοι της υπ’ αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) 

περιλαμβάνονται στους πίνακες που απεικονίζονται στην απόφαση του Δ.Σ. με υπ. αρ. 

πρωτ. 14408/21-09-2021 (απόσπασμα πρακτικού 46/16-09-2021- ΑΔΑ: 9ΖΟΝΟΞΛΔ-ΡΝΡ), 

γ) δεν έχει καταστεί σαφές στους υποψήφιους ότι μπορούν να υποβάλουν ένσταση και 

όσοι είχαν υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 

(ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) ενεργοποίησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την 

υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ανοικτό Μητρώο Επιμορφωτών Β’ για την κάλυψη των 

αναγκών της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και 

το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 

5035543  

5) Την ηλεκτρονική ενημέρωση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής 

Διαλειτουργικότητας και Δικτύων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ότι δεν έχει 

δοθεί καμία πρόσβαση στις ενστάσεις που ήδη υποβλήθηκαν. 
 

Κατόπιν όλων των παραπάνω εισηγούμαστε τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για όσους 

υποψήφιους έχουν υποβάλλει αίτηση στην υπ’ αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ: 

97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) πρόσκληση ένταξης στο μητρώο Επιμορφωτών Β του ΙΕΠ, για την 

υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το 

εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543 εντός 

πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης. 
 

Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στα μέλη της Επιτροπής, έγινε ομόφωνα 

αποδεκτό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το ως άνω υπ’ 

αρ. 3/27-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου 

Επιμορφωτών Β’ σχετικά με την υποβολή ενστάσεων για τους υποψηφίους που 

υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της υπ’αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 Ενεργοποίησης της υπ’ 

αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 Πρόσκλησης. 

.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 11:00, 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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