
Σελ. 1 από 3. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12126/18-11-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 53/12-11-2020 

Σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη 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. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Εισήγηση έγκρισης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης 

συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης στο 

πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης της υπ’ αρ. πρωτ. 10173/07-10-2020 

(ΑΔΑ: Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ) Πρόσκλησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Μία Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Θεοδώρα 

Παπαθανασίου, Υπεύθυνη της Πράξης «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. –Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 3306/12-

11-2020): 

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μία Νέα Αρχή 

στα ΕΠΑ.Λ. –Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» ΚΩΔ. ΟΠΣ (ΜΙS): 5022549, που συγχρηματοδοτείται από 

την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 
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Έχοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 789/05-02-2019 (ΑΔΑ: 7583465ΧΙ8-ΘΣΞ) Απόφαση Ένταξης όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 1718/26-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΩ9465ΧΙ8-ΥΨΚ) 

Απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 2988/08-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ57ΔΟΞΛΔ-42Π) Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια 

Μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» και την 

υπ’ αρ. πρωτ. 2989/08.04.2019 (ΑΔΑ:ΨΑ0ΤΟΞΛΔ-4ΝΤ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα 

του Υποέργου 2 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΛΑΠ», του Υποέργου 3 «ΜΝΑΕ: 

Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΜΕΤ», του Υποέργου 4 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, 

ΑΠ7-ΠΑΠ», Υποέργου 5 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ8-ΜΕΤ» και του Υποέργου 6 

«ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ9-ΠΑΠ», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-

Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 προβλέπεται η υλοποίηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς στις περιφέρειες της χώρας  

 Την υπ’ αριθ. 21/30-04-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε ο επανασχεδιασμός των επιμορφωτικών δράσεων που συμπεριλαμβάνονται 

στις Πράξεις που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», υιοθετώντας τη μεθοδολογία της εξ’ 

αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης, τουλάχιστον όσο διαρκούν ειδικά 

μέτρα και προχωρώντας σταδιακά στις αντίστοιχες τροποποιήσεις των Αποφάσεων 

Αυτεπιστασίας  

 Την υπ’ αρ. 47/01-10-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε: α) η 

δημοσίευση της Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και 

εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης στο 

πλαίσιο της Πράξης και β) η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων να είναι η 12η 

Οκτωβρίου 2020 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων 

εκπαιδευτικών να είναι η 12η Νοεμβρίου 2020 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 10173/07-10-2020 (ΑΔΑ: Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ) Πρόσκληση για υποβολή 

αίτησης συμμετοχής στην επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και εμπλεκομένων στελεχών 

εκπαίδευσης 

 Το γεγονός ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών της Πανδημίας του Covid-19 και της 

αυξημένης χρήσης των συστημάτων και υποδομών, ενημερωθήκαμε για προβλήματα 

λειτουργίας των δικτύων των υποψηφίων με αποτέλεσμα τη μη έγκυρη υποβολή αιτήσεων 

ενδιαφερομένων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι  

την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης συμμετοχής 

Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως 

επιμόρφωσης της υπ’ αρ. πρωτ. 10173/07-10-2020 (ΑΔΑ: Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ) Πρόσκλησης, στο 

πλαίσιο της Πράξης «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5022549, έως και τη Δευτέρα 30η Νοεμβρίου 2020, ώρα 15:00.  

Οι ενδιαφερόμενοι/νες εκπαιδευτικοί ΕΠΑ.Λ. και εμπλεκόμενα στελέχη εκπαίδευσης υποβάλλουν 

αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην 

ιστοσελίδα σχετική διαδικασία έως και τη Δευτέρα 30η Νοεμβρίου 2020, ώρα 15:00, οπότε και θα 

απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των αιτούντων. 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
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Όσοι και όσες έχουν ολοκληρώσει την υποβολή αίτησης συμμετοχής, δεν χρειάζεται να προβούν 

σε καμία ενέργεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος επικαιροποίησης του φακέλου (portfolio) τους με 

πρόσθετα στοιχεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

τηλέφωνο 213 1335 359 κ. Θ. Παπαθανασίου, Υπεύθυνη Πράξης, (για οργανωτικά θέματα) και 213 

1335 567 κ. Γ. Χριστοδουλάκης (για τεχνικά θέματα).  
 

Συνημμένα:  

1. Υπ’ αρ. 1718/26.03.2019 (ΑΔΑ:6ΕΩ9465ΧΙ8-ΥΨΚ) Απόφαση τροποποίησης Πράξης 

2. Υπ’ αριθ. πρωτ. 2988/08.04.2019 (ΑΔΑ:Ψ57ΔΟΞΛΔ-42Π) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα 

του Υποέργου 1 

3. Υπ’ αρ. πρωτ. 2989/08.04.2019 (ΑΔΑ:ΨΑ0ΤΟΞΛΔ-4ΝΤ)  Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα 

των Υποέργων 2-6 

4. Υπ’ αρ. 21/30-04-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

5. Υπ’ αρ. 47/01-10-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

6. Υπ’ αρ. πρωτ. 10173/07-10-2020 (ΑΔΑ: Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ) Πρόσκληση για υποβολή αίτησης 

συμμετοχής στην επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και εμπλεκομένων στελεχών 

εκπαίδευσης». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της κ. Ε. 

Χαρβαντζή, Προϊσταμένης του Τμήματος Έργων και Δράσεων, ομόφωνα, αποφασίζει να 

εγκρίνει, ως έχει, την παραπάνω εισήγηση. 

Τα συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο της Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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