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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1277/31-01-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 5/30-01-2020 

Σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2020, 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. 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, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζει ο κ. Νικόλαος Μαρίνης. 

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. 2/29-01-2020 πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για τις 

ενστάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 

(ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο 

μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για 

την Υλοποίηση Επιμόρφωσης», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση 

της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5022549 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020. 

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση το Πρακτικό 2/29-01-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων για τις ενστάσεις που 

υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 

310/29-01-2020): 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο  

της Συνεδρίασης της 29ης/1/2020 
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Στην Αθήνα σήμερα, την 29η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, 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. 10017/01-10-19 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: Ψ52ΥΟΞΛΔ-Ι40), δυνάμει της αριθμ. 39/26-09-2019 Πράξης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., προκειμένου να αξιολογήσει τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν 

από τους  κάτωθι υποψήφιους, Τσολακίδη Δημήτριο, Γιωτόπουλο Γεώργιο, Χρονοπούλου – Σακκά 

Αγγελική, Σωτηροπούλου Δήμητρα-Ευτέρπη, Κοκκαλιάρη Μαγδαληνή, Αθανασόπουλο Ανδρέα, 

Καραμανλή Θεοδώρα, Αλκιβιάδη Τζελέπη  και αφορά στην με αρ. πρωτ.: 11310 /30-10-2019  

(ΑΔΑ:9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) «Ανακοίνωση 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο 

Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης  «Μια Νέα Αρχή 

στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020 » που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο)». 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι:  

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

2. Ειρήνη Κυριακίδη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος, 

3. Βιολέττα Κωτσόγιαννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., 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. 11310/ 30.10.201919 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ)  Ανακοίνωση 2η Πρόσκληση 

υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών 

υποστήριξης της Πράξης  «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 

5022549 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

2.  Την με αριθμό πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ)  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

"Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" με MIS 5022549 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

3. Την υπ΄ αριθμ. 39/26-09-2019 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της «….ανάγκης 

συγκρότησης συλλογικών οργάνων, που αφορούν στις διαδικασίες για πάσης φύσεως προμήθειες 

αγαθών και υπηρεσιών από το Ι.Ε.Π., καθώς και στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων και 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών του Ι.Ε.Π., βάσει του Ν. 4412/2016», σε συνέχεια της 

οποία εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 10017/01-10-19 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών  και Συμβάσεων 

του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: Ψ52ΥΟΞΛΔ-Ι40), με θέμα: «Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 

4.  Την υπ’ αριθμ. 08/28-02-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 

η συσταθείσα Επιτροπή με την με αρ. πρωτ. 1979/01-03-2019 απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών 

και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π,(ΑΔΑ:Ρ7ΔΖΟΞΛΔ-Ι3Ι), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 39/26-

09-2019  Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. απόφαση από το Τμήμα 

Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π, με αρ. πρωτ.10011/1-10-2019 (ΑΔΑ: 6Ο22ΟΞΛΔ-ΖΙΖ) και με 

Θέμα: «Απόφαση ανασυγκρότησης Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων 

του ΙΕΠ για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών 

προσκλήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 

5. Το αριθμ. 49/29-11-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. Πρωτ.12540/29-11-

2019(ΑΔΑ: 61ΦΩΟΞΛΔ-ΤΩΡ) και με θέμα: « Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας 
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υποβολή αιτήσεων για ένταξη νέων μελών στο μητρώο επιμορφωτών/ επιμορφωτριών στο πλαίσιο 

της Πράξης "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" με MIS 5022549». 

6. Το αριθμ. 51/12-12-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 13038/13-12-

2019 (ΑΔΑ:9Β42ΟΞΛΔ-ΧΗΗ) και με θέμα: « Έγκριση του υπ’ αρ. 2/11.12.2019 Πρακτικού της 

Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 

3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην 

υποβολή αιτήματος ένταξης στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές 

Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

7. Την με αριθμ. εσωτ. πρωτ. 3688/23-12-2019 διαβίβαση των  Ενστάσεων των κ.κ. Τσολακίδη 

Δημήτριο, Γιωτόπουλο  Γεώργιο, Χρονοπούλου – Σακκά Αγγελικής, Σωτηροπούλου  Δήμητρας- 

Ευτέρπης, Κοκκαλιάρη Μαγδαληνής, Αθανασόπουλο Ανδρέα,  Καραμανλή Θεοδώρα, Αλκιβιάδη 

Τζελέπη από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.  

8. Την Ένσταση του κ. Τσολακίδη Δημήτριου, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 16η-12-2019 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 13115. 

9.Την Ένσταση του κ. Γιωτόπουλου  Γεώργιου, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 18η-12-2019 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 13174. 

10. Την Ένσταση της κ. Χρονοπούλου – Σακκά Αγγελικής, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 20η-12-

2019 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 13427. 

11.Την Ένσταση της κ. Σωτηροπούλου  Δήμητρας- Ευτέρπης, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 20η-

12-2019 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου:13475. 

12.Την Ένσταση της κ Κοκκαλιάρη Μαγδαληνή, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 20η-12-2019 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 13475. 

13.Την Ένσταση του κ Αθανασόπουλου Ανδρέα, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 20η-12-2019 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 13477. 

14.Την Ένσταση της κ. Καραμανλή Θεοδώρας, η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 20η-12-2019 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 13501.   

15.Την Ένσταση του κ. Αλκιβιάδη Τζελέπη η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 20η-12-2019 και έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 13499.  

16. Τα κατατεθειμένα εντός του  φακέλου δικαιολογητικά της ενιστάμενης. 

Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση των ανωτέρω ενστάσεων. 

1. Η από 16η-12-2019 ένσταση του κ. Τσολακίδη Δημήτριου, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται 

παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω υποψήφιος ενίσταται και 

παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «Παρακαλώ, όπως λάβετε υπόψη την ένσταση µου αναφορικά 

µε τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3027/09.04.2019. "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" µε κωδικό ΟΠΣ 5022549.  

Συγκεκριμένα, ο ενιστάμενος είμαι εκπαιδευτικός και ωσαύτως φυσικό πρόσωπο, που πληρώ τα 

κριτήρια των παραγράφων 5 και 6.1 της υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου      3027/09.04.2019 Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. της Πράξης «Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» µε κωδικό ΟΠΣ 5022549. Προς τούτο υπέβαλα τη 

σχετική αίτηση για την ένταξή µου στο ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών / Επιμορφωτριών στο πλαίσιο 

της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», η δε αίτησή µου έλαβε από 

την υπηρεσία σας τον αριθμό πρωτοκόλλου 12580/01.12.2019. Στην ως άνω αναφερόμενη αίτησή 

µου για την ένταξή µου στο ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών/Επιμορφωτριών σημείωσα την ένταξή 

µου στο Υπομητρώο υπ' αριθµόν 4 (YM4), ήτοι για το γνωστικό αντικείμενο Ψυχολόγου στην 

Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες µε τους/τις Συµβούλους καθηγητές/-

ήτριες. Ενεπλάκη στο θεσµό «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ)» στο 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας όπου 

και είµαι διορισμένος από το 2002 µέχρι του παρόντος, αρχικός ως Σύµβουλος Καθηγητής από το 
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2014 (Πρακτικό Σ.Δ. Πράξη 12/17.11.2014) και έπειτα στην πιλοτική εφαρμογή των 9 ΕΠΑΛ της 

χώρας. Μετέπειτα ενεπλάκη µε τη δεύτερη ιδιότητα µου ως Ψυχολόγος (Πρακτικό Σ.Δ. Πράξη 

6/14.01.2016) παρεµβαίνοντας και υλοποιώντας στη σχολική κοινότητα θέµατα Ψυχικής Υγείας για 

τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς, (Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

του ΕΟΠΠΕΠ / ΙΕΠ - Portfolio - Πιστοποίηση Γνώσεων), του 1ου ΕΠΑΛ Δραπετσώνας, 3ου 

Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά και του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Δραπετσώνας στο διετές πρόγραµµα 

DSH - ERASMUS + (Αρ. Έγκρισης Υ.Π.Π.Θ. 120595/Δ2- 28/7/2015) µε συντονιστή το πανεπιστήμιο 

Plymouth Mind (Μ. Βρετανία) «Πρακτικές αυτοπρόληψης ευαισθητοποίησης και ενδυνάµωσης της 

Σχολικής κοινότητας σε θέµατα Ψυχικής Υγείας». Καθώς και την συμμετοχή µε εισήγηση µου έπειτα 

από πρόσκληση του ΙΕΠ στο Συνέδριο στις 30 Νοεμβρίου 2019 στην Σιβιτανίδειο Σχολή «Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ)» (σχετικό 1) (ΙΕΠ - Portfolio - Βεβαιώσεις). ΑΙΤΟΥΜΑΙ να γίνει δεκτή η 

παρούσα ένσταση μου. Να αναμορφωθούν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων.» 

 

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του ενιστάμενου κ. Τσολακίδη Δημήτριου, λαμβάνοντας υπόψη την 

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 11310/ 30.10.2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) σελ.1/2 που αναφέρει 

«…καλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο, να υποβάλουν 

αίτηση ένταξης στο  Μητρώο επιμορφωτών/επιμορφωτριών της Πράξης με MIS 5022549 σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» και στην παράγραφο 6 

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-19 (ΑΔΑ: 

6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκλησης.» Συγκεκριμένα στη σελ .11-14 αναφέρει:«5 .ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ -5.1  Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ1, 5.2 Κριτήρια ένταξης  στο ΥΜ2,  5.3  Κριτήρια ένταξης στο 

ΥΜ3,  5.4 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ4» και δη « 5.4 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ4 – Γνωστικό 

αντικείμενο: Επιμορφωτές/-ώτριες Ψυχολόγων. Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, 

η λειτουργία του/της  Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και 

συνεργασίες/συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/-ήτριες. 

1. Ειδικότητα: ΠΕ23 (Όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 2311/28-11-2014) και 

2. Ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι: 

Επαγγελματική εμπειρία Ψυχολόγου, όπως αυτή αποδεικνύεται από την άδεια άσκησης 

επαγγέλματος, από οκτώ (8) έτη και άνω 

ή Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ΕΠΑ.Λ. ως Ψυχολόγος, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 

ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της εφαρμογής: Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται από την αντίστοιχη 

καταγραφή στο πρακτικό του οικείου Σ.Δ. 

ή Συμμετοχή σε προγράμματα υποστήριξης Σχολικών Μονάδων από Ψυχολόγους 

ή Επιμορφωτική εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών, ως επιμορφωτές/-ώτριες σε θέματα 

σχέσεων στη Σχολική Κοινότητα ή/και σε θέματα εφηβείας ή αποδεδειγμένη εμπειρία, ως 

εισηγητής/εισηγήτρια, σε συναντήσεις υποστήριξης και ενημέρωσης ψυχολόγων που υλοποιούν 

την ψυχοπαιδαγωγική στήριξη τοποθετημένοι/-ες σε μονάδες ΕΠΑ.Λ. από την Δράση ΜΝΑΕ 

ή Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε Συμβουλευτική Νέων 

ή Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της Ψυχολογίας Εφήβων ή της 

Σχολικής Ψυχολογίας ή της Συμβουλευτικής (ατόμων ή/και οικογενειών) 

ή Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών σε θέματα Σχολικής Ψυχολογίας 

ή/και Ψυχολογίας Εφήβου.» 

Διαπιστώνεται ότι από τα προσκομισθέντα έγγραφα στη με αρ. πρωτ. 12580/1-12-2019 

ηλεκτρονική αίτησή του στο εν λόγω  μητρώο δεν αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την ανωτέρω 

πρόσκληση Ειδικότητα του ενιστάμενου ως ΠΕ23 (Όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 2311/28-11-2014),  

αλλά ως ΠΕ86 και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στο (ΥΜ4) Ψυχολόγων. 

2. Η από 18η-12-2019 ένσταση του κ Γιωτόπουλου Γεώργιου, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, κρίνεται 

παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω υποψήφιος ενίσταται και 
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παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «...κατέθεσα τα δικαιολογητικά - έγγραφά µου µε αρ. πρωτ. 

11497/4-11-2019, εμπρόθεσμα. Τα αποτελέσµατα εκδόθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2019 µε τη 

σχετική Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ' αρ. 2/11.12.2019 Πρακτικού της Επιτροπής 

εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης  των Μητρώων υποψηφίων για την υπ' αρ. πρωτ. 

3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αναζητώντας το 

επώνυµό µου δεν το βρήκα στο Υποµητρώο 3 (ΥΜ3) Συµβούλων Καθηγητών. Επιπρόσθετα, δεν 

βρήκα πουθενά στα αποτελέσματα να φαίνεται ο αρ. πρωτ. της αίτησης µου. Συνηµµένα σας 

υποβάλλω την αίτησή µου. Επειδή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις 

20.12.2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, σας παρακαλώ να µε ενημερώσετε σχετικά µε τα 

αποτελέσματα που αφορούν στην αίτησή µου µε αρ. πρωτ. 11497/4-11-2019, η οποία 

επισυνάπτεται.» 

 

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του ενιστάμενου  Γιωτόπουλου  Γεώργιου, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει η ηλεκτρονική αίτησή του με αρ. πρωτ. 11497/4-11-2019 που αφορά στην Πρόσκληση για 

το Υπομητρώο 3 (ΥΜ3).  

Επομένως, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα τηρούμενα αρχεία στο Ι.Ε.Π και  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 5 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-19 

(ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκλησης.» και δη 13 σελ. «5.3. Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ3-Γνωστικό 

αντικείμενο: Σύμβουλος Καθηγητής/-ήτρια. Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και 

μαθητριών για την καλύτερη ένταξη τους στη σχολική ζωή.   

1. Κάτοχος πτυχίου σπουδών που του/της επιτρέπουν διορισμό ως εκπαιδευτικού κλάδου που 

προβλέπεται για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. και  

2. Ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι: Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Σύμβουλος Καθηγητής, π.χ. 

στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της Φάσης κατά τη διάρκεια 

ενός, τουλάχιστον, σχολικού έτους, ή και, αντιστοίχως, σε προηγούμενες εφαρμογές του θεσμού. Η 

προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται από την αντίστοιχη καταγραφή στο πρακτικό του οικείου 

Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών (Σ.Δ.) ή, σε περίπτωση υλοποίησης του θεσμού ως σχολικό 

πρόγραμμα, με τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα.   

ή Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/-ώτρια ενηλίκων) ή εμπειρία σε 

συναντήσεις υποστήριξης και ενημέρωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούν τον θεσμό του 

Συμβούλου Καθηγητή, ως εισηγητής/εισηγήτρια.  

ήΚατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα σχολικής συμβουλευτικής 

μαθητών/μαθητριών, κατά προτίμηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

ή Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον 20 ωρών σε θέματα Συμβουλευτικής.  ή 

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ΕΠΑ.Λ.  5.4 ……..»  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ενιστάμενος πληροί τα τυπικά κριτήρια ένταξης στο ΥΜ3.  

 

Η Επιτροπή στη συνέχεια εξετάζει τις κάτωθι αναφερόμενες ενστάσεις 3,4,5,6 και 7, με τις  οποίες 

οι ενιστάμενοι επικαλούνται, εν ολίγοις, ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή 

τους λόγω της ιδιότητάς τους ως ΣΣΕ. Συγκεκριμένα:    

3. Με την από 20η-12-2019 ένσταση η κ. Χρονοπούλου – Σακκά Αγγελική παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «Η δημοσιοποίηση των επιλεγέντων εκπαιδευτικών που εντάσσονται στο μητρώο 

επιµορφωτών για το πρόγραµµα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ µε υποχρεώνει να προσφύγω για την 

επανεξέταση του θέµατος, αφού αποκάλυψε ότι δεν τηρήθηκαν τα νόµιµα. Συγκεκριμένα, και ενώ 

υπήρχε φραγή για την είσοδο των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, που εμποδίζονταν να 

υποβάλουν σχετική αίτηση (για µη απόλυτα κατανοητούς λόγους, καθώς αποκλείονται έτσι από 

ένα αυτονόητο καθήκον τους), στο δημοσιευμένο μητρώο περιλαμβάνονται πολλά ονόµατα 

Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Κατόπιν αυτού, και µολονότι προσωπικά δεν υπέβαλα αίτηση 
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σεβόµενη την απαγόρευση, παρά τη διαφωνία µου, θεωρώ ότι το ζήτηµα πρέπει να επανεξεταστεί, 

δεδομένου ότι προκύπτει διπλή αντιμετώπιση και μοιάζει να συγκροτούνται δύο ταχυτήτων 

Συντονιστές. Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι είναι ίσως δικαιότερο, αν όχι ορθότερο, αντί να 

διαγραφούν απλώς οι παρανόµως υποβαλόντες αίτηση, που είναι το αυτονόητο, να δοθεί η 

δυνατότητα και στους υπόλοιπους που επιθυµούν να καταθέσουν αίτηση και να περιληφθούν, 

επίσης, στο μητρώο. Σημειώνω ενισχυτικά πως μεταξύ των αποκλεισμένων Συντονιστών είναι 

αρκετοί υπεύθυνοι του προγράμματος ΜΝΑΕ από διάφορα ΠΕΚΕΣ, όπως και µέλη της παλιάς 

Επιστημονικής Επιτροπής και της προηγούμενης Συντονιστικής, στις οποίες ανήκα και εγώ 

προσωπικά, έχοντας μάλιστα αναλάβει να ενημερώσω σχετικά µε τη συνδιδασκαλία πλήθος 

εκπαιδευτικών σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη 

(πιλοτικής και καθολικής εφαρμογής αντίστοιχα). » 

4. Με την από 20η-12-2019 ένσταση η κ. Σωτηροπούλου Δήμητρα- Ευτέρπη παραθέτει τις 

ακόλουθες αιτιάσεις: «Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του ΙΕΠ με την υπ αρ. πρωτ 

11310/30.10.19 προσπάθησα να υποβάλλω αίτηση για να συμπεριληφθώ στο Μητρώο 

επιμορφωτών, αλλά λόγω της ιδιότητάς μου ως ΣΕΕ το σύστημα δεν τη δέχτηκε. Κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο πληροφορήθηκα ότι αιτήσεις ΣΕΕ δεν γίνονται δεκτές. 

Εν τούτοις η απόφαση «ΔΣ/ΙΕΠ έγκρισης του υπ. Αρ 2/11.12.19 Πρακτικού της Επιτροπής 

εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώων υποψηφίων» για τη προαναφερθείσα 

πρόσκληση περιλαμβάνει πολλούς συναδέλφους Σ.Ε.Ε. και ορθώς, γιατί αυτοί (εμείς) ήταν 

κυρίως, που κατά κοινή ομολογία, έπαιξαν τον αποφασιστικότερο ρόλο στην υλοποίηση του 

Μ.Ν.Α.Ε., σε όλες τις συνιστώσες του, στηρίζοντας τα σχολεία και επιμορφωτικά, αλλάζοντας 

το κλίμα των σχολείων προς το θετικότατο. Ως άμεσα εμπλεκόμενη με το ΜΝΑΕ στο 3ο ΠΕΚΕΣ 

Αττικής, έχοντας στην παιδαγωγική μου ευθύνη ΕΠΑΛ των ΔΔΕ Γ' Αθήνας και Δ. Αττικής, 

έχοντας διατελέσει επτά χρόνια Διευθύντρια ΕΠΑΛ και όλη τη θητεία μου ως εκπαιδευτικός 

της Β'/θμιας εκπαίδευσης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, ζητώ, για λόγους δίκαιης και ίσης 

αντιμετώπισης, να μου δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλω αίτηση για την ένταξή μου στο 

Μητρώο Επιμορφωτών ΜΝΑΕ. » 

5. Με την από 20η-12-2019 ένσταση η κ. Κοκκαλιάρη Μαγδαληνή παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «Ενίσταµαι για το ότι δεν οριστικοποιήθηκε η αίτησή µου, όπως φαίνεται και στη 

συνηµµένη εικόνα, επειδή, όπως µου εξηγήθηκε στην επικοινωνία µου αρμοδίως, οι Σ.Ε.Ε. δεν 

είχαν δικαίωµα επιμόρφωσης, Εν τούτοις η απόφαση περιλαμβάνει πολλούς συναδέλφους Σ.Ε.Ε. 

και ορθώς, γιατί αυτοί (εµείς) ήταν κυρίως, που κατά κοινή οµολογία, έπαιξαν τον 

αποφασιστικότερο ρόλο στην υλοποίηση του Μ.Ν.Α.Ε., σε όλες τις συνιστώσες του, στηρίζοντας τα 

σχολεία και επιμορφωτικά, αλλάζοντας το κλίµα των σχολείων προς το θετικότατο. Ως άµεσα 

εµπλεκόµενη µε την ιδιότητα της Υπεύθυνης για το ΜΝΑΕ στο 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, που τα ΕΠΑΛ 

αρµοδιότητάς του υλοποίησαν µε επιτυχημένο τρόπο το πρόγραµµα αισθάνοµαι διπλά αγνοηµένη, 

γιατί 1. δεν είχα τις ορθές υποδείξεις για την οριστικοποίηση 2. δεν δίνεται η δυνατότητα σε όσες 

και όσους κοπίασαν και έχουν την εμπειρία και γνώση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ζητώ να 

οριστικοποιηθεί και να ληφθεί υπόψη η αίτησή µου, είτε µε την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, είτε 

του Σ.Ε.Ε.». 

6. Με την από 20η-12-2019 ένσταση ο κ. Αθανασόπουλος Ανδρέας παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «Υποβάλλω ένσταση για την διαδικασία συμμετοχής στο µητρώο υποψηφίων 

επιµορφωτών του ΙΕΠ για το πρόγραµµα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (προκήρυξη µε αρ. πρωτ. 

3027/09.04.2019) στο οποίο δεν µου δόθηκε δυνατότητα πρόσβασης λόγω της ιδιότητάς µου ως 

Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Παρακαλώ να επανεξετάσετε τη διαδικασία αυτή δεδομένου 

ότι: 1. Η ιδιότητα του Συντονιστή Ε.Ε., µε κατ' εξοχήν επιµορφωτικά καθήκοντα, στα οποία 

προβλέπεται ρητά η συνεργασία µε το ΙΕΠ, θα έπρεπε να είναι προσόν και όχι εµπόδιο. 2. 

Επιπροσθέτως έχω διατελέσει µέλος της Επιστημονικής Επιτροπής πιλοτικής εφαρμογής της 
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Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (ΑΔΑ: ΩΙΛ54653ΠΣ-ΡΕ9) και είµαι µέλος της σχετικής Οµάδας 

Εµπειρογνωµόνων της Δράση (ΦΕΚ 631 ΥΟΔΔ, 29/10/2018), υπεύθυνος δε για το πρόγραµµα 

ΜΝΑΕ στο 3ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας ιδιότητες που επίσης ενισχύουν την υποψηφιότητά µου ως 

επιμορφωτή. Στον κατάλογο των υποψηφίων επιµορφωτών που ανακοινώθηκε περιλαμβάνονται 

παρ' όλα αυτά Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. » 

 

7. Η από 20η-12-2019 ένσταση της κ. Καραμανλής Θεοδώρας ασκήθηκε εμπρόθεσμα και 

εξετάζεται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω υποψήφια ενίσταται και παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «Υποβάλλω ένσταση στη διαδικασία συμμετοχής στο µητρώο Υποψηφίων επιµορφωτών 

του ΙΕΠ (προκήρυξη, αρ. πρωτ 3027/09.04.19). Το σύστημα δεν δεχόταν την αίτησή µου λόγω της 

ιδιότητάς µου ως ΣΕΕ. Στην πρόσφατη απόφαση όμως του ΔΣ/ΙΕΠ έγκρισης του υπ. Αρ 2/11.12.19 

Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώων υποψηφίων της 

προαναφερθείσας πρόσκλησης, περιλαμβάνονται και αρκετοί ΣΕΕ. Θα παρακαλούσα να 

επανεξετάσετε τη διαδικασία και να δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση και άλλοι ΣΕΕ που 

πιθανόν επιθυμούν. » 

 

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς των ενιστάμενων  Χρονοπούλου – Σακκά Αγγελικής, 

Σωτηροπούλου Δήμητρας-Ευτέρπης, Κοκκαλιάρη Μαγδαληνής, Αθανασόπουλο Ανδρέα και 

Καραμανλή Θεοδώρας, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν προκύπτει ούτε από την οικεία Πρόσκληση 

, ούτε από τα πεδία συμπλήρωσης του συστήματος γι΄αυτήν την πρόσκληση,  κανένα στοιχείο 

περιορισμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών λόγω οποιασδήποτε ιδιότητάς τους και εν 

προκειμένω της ιδιότητας Σ.Ε.Ε.  

 

8. Με την από 20η-12-2019 ένσταση ο κ.  Αλκιβιάδης Τζελέπης παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: 

«Θα ήθελα να υποβάλλω ένσταση στην απόφαση επιλογής υποψηφίων για την ένταξη στο μητρώο 

επιμορφωτών. Η πρόσκληση αφορούσε στο έργο MIS 5022549 και η απόφαση ήταν αυτή με 

Αριθμό Πρωτοκόλλου 13038/13-12-2019. Ονομάζομαι Αλκιβιάδης Γ. Τζελέπης και είχα υποβάλει 

αίτηση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 3233 -13/04/2019. Στην απόφαση δεν φαίνεται καν ότι έχω κάνει 

αίτηση και ότι αυτή έχει απορριφθεί για κάποιον λόγο. Πόσο μάλλον, όταν ήμουν μεταξύ των 

συντελεστών της έρευνας, όπου ρητά κατονομάζομαι, με Θέμα: «Ερευνητική Παρέμβαση για τον 

Γραμματισμό στα ΕΠΑ.Λ.», όπως φαίνεται και από το αντίστοιχο έγγραφο του Υπουργείου παιδείας 

με Αριθμό Πρωτοκόλλου Φ12/218581/Δ4, Μαρούσι 12-12-2017. Η ενημέρωση που είχα, ήταν ότι 

οι συμμετέχοντες στην ανωτέρω έρευνα, επιλέγονται αυτόματα ως επιμορφωτές. Κλείνοντας, 

αφού δεν μπόρεσα να βρω στο site του Ι.Ε.Π. κατάλληλες πληροφορίες για να υποβάλλω την 

ανωτέρω ένσταση, σας την στέλνω με mail. Ευχαριστώ πολύ για τις ενέργειές σας.» 

 

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του ενιστάμενου  Αλκιβιάδη Τζελέπη η Επιτροπή επισημαίνει ότι 

στην με αριθμό πρωτ. 11310/ 30.10.201919 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ)  Ανακοίνωση 2η Πρόσκληση 

υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών 

υποστήριξης της Πράξης  «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 

5022549 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σελ.2/2 αναφέρει ότι : «Όσοι και όσες έχουν ήδη 

ενταχθεί στο Μητρώο, βάσει της με αρ. πρωτ. 5559/14-06-19 (Πράξη 22/1306-19- ΑΔΑ: 

ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) και της με αρ. πρωτ. 7271/12-07-19 (Πράξη 28/11-07-19, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) 

Απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, εκτός εάν συντρέχει 

λόγος επικαιροποίησης του φακέλου (portfolio) τους με πρόσθετα στοιχεία.» 

Έτι περαιτέρω διαπιστώνεται ότι ο κ. Αλκιβιάδης Τζελέπης είναι ήδη ενταγμένος σύμφωνα με την  

υπ΄ αριθμ. 39/26-09-2019 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π με αρ. πρωτ. 5559/14-06-

2019 (ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ με θέμα: «Έγκριση του υπ’ αρ. 1/06.06.2019 
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Σελ. 8 από 8. 

Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ’ 

αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και 

συγκεκριμένα στον πίνακα Δ στη σελίδα 12, στο Υπομητρώο2 (ΥΜ2). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την αποδοχή της ένστασης του Γιωτόπουλου  Γεώργιου και την ένταξή του στο ΥΜ3 και την μη 

αποδοχή των ενστάσεων των κ.κ. Τσολακίδη Δημήτριου, Χρονοπούλου – Σακκά Αγγελικής, 

Σωτηροπούλου Δήμητρας-Ευτέρπης, Κοκκαλιάρη Μαγδαληνής, Αθανασόπουλου Ανδρέα, 

Καραμανλή Θεοδώρας, Αλκιβιάδη Τζελέπη, για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 13:30, 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 

Πρακτικό 2/29-01-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν 

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 Πρόσκλησης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:15, 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 

ΑΔΑ: ΨΘ8ΤΟΞΛΔ-7ΜΜ


		2020-01-31T14:48:46+0200
	Athens




