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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5738/07-05-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 24/06-05-2021 

Σήμερα, 6 Μαΐου 2021, 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. Ειρήνη Βερροιοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Εισήγηση: Α) Έγκρισης διεξαγωγής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών στη θεματική ενότητα του/της 

Συμβούλου Ψυχολόγου για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Υποέργου 

1 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5022549 Β) Ανάθεσης στα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου 

επιμορφωτικού έργου στη θεματική ενότητα του/της Συμβούλου Ψυχολόγου για 

την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των επιμορφωτών/τριών - 

πολλαπλασιαστών για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της 

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

(MIS) 5022549 Γ) Έγκρισης του Πίνακα επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών 

του Παραρτήματος, οι οποίοι/ες έχουν ενταχθεί στο μητρώο σύμφωνα με τις υπ’ 

αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) και 

1484/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Αποφάσεις του Δ.Σ. 

του Ι.Ε.Π., προκειμένου να επιμορφωθούν στη θεματική ενότητα του/της 

Συμβούλου Ψυχολόγου για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Υποέργου 

1, της Πράξης με τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», 

με κωδικό ΟΠΣ 5022549 Δ) Έγκρισης του ωρολόγιου προγράμματος του 

Παραρτήματος, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών στη θεματική ενότητα του/της 
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Συμβούλου Ψυχολόγου για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Υποέργου 

1 της Πράξης «Μια 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 «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1280/05-

05-2021): 

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα 

ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ΣΑΕ3451 με κωδικό 

2019ΣΕ34510002, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Έχοντας υπόψη: 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 924/04-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΔ146ΜΤΛΡ-Ψ71) 

Απόφαση 2ης τροποποίησης της Πράξης 

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 2225/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1η Τροποποίηση της Απόφασης 

Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης» και ειδικότερα το πακέτο εργασίας «ΠΕ1.7: Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης των επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών και ενέργειες διαρκούς 

υποστήριξης του έργου τους» 

• Τις υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) και 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 

9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εκπαιδευτικούς της Δημόσιας 

και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και φυσικά πρόσωπα/ελεύθερους επαγγελματίες, για υποβολή 

αίτησης ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών για τη δημιουργία 4 

υπομητρώων λαμβάνοντας υπόψη τις θεματικές ενότητες/γνωστικά αντικείμενα  της 

επιμόρφωσης 

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την ανακοινώθηκαν οι πίνακες ένταξης στα 4 υπομητρώα, των 

επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 

6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκληση 

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 12540/29-11-2019 (Πράξη 49/29-11-2019, ΑΔΑ: 61ΦΩΟΞΛΔ-ΤΩΡ) 

Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π έγκρισης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

αιτήσεων για ένταξη νέων μελών στο μητρώο επιμορφωτών/ επιμορφωτριών βάσει της υπ’ 

αρ. πρωτ. 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 1484/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία ανακοινώθηκαν οι πίνακες ένταξης στα 4 υπομητρώα, των 

επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών για την υπ’ αρ. πρωτ. 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 

9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) πρόσκληση και το Πρακτικό 3/04-02-2020 της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων 

και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π. 

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 3529/09-04-2021 (Πράξη 17/08-04-2021, ΑΔΑ: 669ΞΟΞΛΔ-8Α5) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε η 2η ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Ομάδας 

Έργου της Πράξης 

• Την υπ’ αρ. 21/30-04-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία αποφασίστηκε να 

επανασχεδιαστούν οι επιμορφωτικές δράσεις των Πράξεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π., 

υιοθετώντας τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης, 
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τουλάχιστον όσο διαρκούν τα ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση του Covid-19, και 

προχωρώντας σταδιακά στις αντίστοιχες τροποποιήσεις των Αποφάσεων Αυτεπιστασίας  

• Τις υπ’ αρ. πρωτ. 2701/09-04-2020 και 2702/09-04-2020 αρνητικές απαντήσεις των κ.κ. 

Μαρίνας Δεδούλη, Ψυχολόγος και Άννας Λαμπίδη, πιστοποιημένη Ψυχοθεραπεύτρια, 

αντίστοιχα, μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

Φ25α/180566/Δ4 (ΦΕΚ 631/Υ.Ο.Δ.Δ./29-10-2018) ως προς τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης 

• Την από 22/04/2021 ηλεκτρονική επικοινωνία με την κ. Όλγα Θεμελή, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου 

Κρήτης 

 

Εισηγούμαι  

Α) Την έγκριση διεξαγωγής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης επιμορφωτών/τριών – 

πολλαπλασιαστών στη θεματική ενότητα του/της Συμβούλου Ψυχολόγου για το σχολικό έτος 2020-

2021, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2225/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1η Τροποποίηση της 

Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης» και ειδικότερα στο πακέτο εργασίας «ΠΕ1.7: Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης των επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών και ενέργειες διαρκούς υποστήριξης του 

έργου τους» προβλέπεται η επιμόρφωση των επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών. 

Μετά τη δημιουργία των τμημάτων των επιμορφούμενων, οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση 

συμμετοχής στην επιμόρφωση βάσει των υπ’ αρ.πρωτ. 10173/07-10-2020 (ΑΔΑ: Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ) και 

1494/19-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΛ6ΟΞΛΔ-ΖΞΜ) προσκλήσεων και την αδυναμία ορισμένων 

επιμορφωτών/τριών Ψυχολόγων να υλοποιήσουν την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των 

επιμορφούμενων λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, προέκυψε η ανάγκη εκ νέου επιμόρφωσης στη 

θεματική ενότητα του/της Συμβούλου Ψυχολόγου επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών 

ενταγμένων στο μητρώο σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, 

ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) και 1484/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Αποφάσεις 

ένταξης στο μητρώο του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση αφορά: 

• Υπομητρώο 4 (ΥΜ4)/Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Σύμβουλος Ψυχολόγος - Ο θεσμικός ρόλος στο 

πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και 

συνεργασίες/συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/ήτριες 

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/05/2021 κατά τις απογευματινες 

ώρες 14:00-17:15, ώστε μετά την επιμόρφωσή τους να τους ανατεθεί επιμορφωτικό έργο για την 

επιμόρφωση των Ψυχολόγων.   

Επισημαίνεται ότι οι επιμορφωτές/ώτριες που έχουν ήδη επιμορφωθεί και τους ανατέθηκε 

επιμορφωτικό έργο σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3444/08-04-2021 (Πράξη 17/08-04-2021, ΑΔΑ: 

6ΖΓ8ΟΞΛΔ-6Μ0) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., θα ξεκινήσουν την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και 

Ψυχολόγων στις 10 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα, αντί για τις 19 Απριλίου 2021 όπως είχε αρχικά 

σχεδιαστεί, λόγω διαχειριστικών ζητημάτων του φορέα. 

 

Β) Την ανάθεση στα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου (Ε.Ο.Ε.) επιμορφωτικού έργου στη 

θεματική ενότητα του/της Συμβούλου Ψυχολόγου για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης των επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών για το σχολικό έτος 2020-2021, στο 
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πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ως εξής: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΑΞΗΣ, ΜΕΛΟΣ 

Ε.Ο.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’ Ι.Ε.Π. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

2 ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ε.Ο.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’ 

Ι.Ε.Π. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

 

 Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2225/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1η Τροποποίηση της 

Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης», στο πακέτο εργασίας «ΠΕ1.7: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμόρφωσης των 

επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών και ενέργειες διαρκούς υποστήριξης του έργου τους» 

αναφέρεται ότι, την επιμόρφωση των επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών αναλαμβάνουν τα 

μέλη της Ε.Ο.Ε. και μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

Υπουργική Απόφαση Φ25α/180566/Δ4 (ΦΕΚ 631/Υ.Ο.Δ.Δ./29-10-2018). Λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’ 

αρ. πρωτ. 2701/09-04-2020 και 2702/09-04-2020 αρνητικές απαντήσεις των κ.κ. Μαρίνας Δεδούλη, 

Ψυχολόγος και Άννας Λαμπίδη, πιστοποιημένη Ψυχοθεραπεύτρια, αντίστοιχα, ως προς τη διεξαγωγή 

εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, οι οποίες είναι μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της 

επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. 

ΟΠΣ 5010706, εισηγούμαι την ανάθεση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα. Επίσης, ζητήθηκε από την κ. Όλγα Θεμελή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Εγκληματολογικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης,  κατόπιν 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας στις 22/04/2021 να αναλάβει επιμορφωτικό έργο σε ότι αφορά την 

ενημέρωση των επιμορφωτών/τριών για το επιμορφωτικό υλικό, ως εκπονήτρια του τεύχους 

επιμόρφωσης και του αντίστοιχου Θεωρητικού πλαισίου/ Διδακτικών προδιαγραφών για τον/την 

Ψυχολόγο, αλλά δεν απάντησε.  

 

Γ) Έγκρισης του Πίνακα επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών του Παραρτήματος, οι οποίοι/ες 

έχουν ενταχθεί στο μητρώο σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, 

ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) και 1484/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Αποφάσεις 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., προκειμένου να επιμορφωθούν στη θεματική ενότητα του/της Συμβούλου 

Ψυχολόγου από τα μέλη της Ε.Ο.Ε., όπως αναφέρονται στο Θέμα Β, για το σχολικό έτος 2020-2021, 

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ 5022549. 

Όπως αναφέρεται και στο Θέμα Α, η ανάγκη εκ νέου επιμόρφωσης επιμορφωτών/τριών – 

πολλαπλασιαστών προέκυψε από την αδυναμία ορισμένων επιμορφωτών/τριών Ψυχολόγων να 

υλοποιήσουν την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των επιμορφούμενων στα τμήματα που τους είχαν 

ανατεθεί, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. 

 

Δ) Την έγκριση του ωρολογίου προγράμματος του Παραρτήματος για την υλοποίηση της εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών στη θεματική ενότητα του/της 

Συμβούλου Ψυχολόγου για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Μια 

νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549. 
 

Συνημμένα: 

1) Υπ’ αρ. πρωτ. 924/04-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΔ146ΜΤΛΡ-Ψ71) Απόφαση 2ης τροποποίησης της Πράξης  

2) Υπ’ αρ. πρωτ. 2225/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα 
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του Υποέργου 1 

3) Υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) και 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) προσκλήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αίτησης για ένταξη στο μητρώο 

4) Υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.  

5) Υπ’ αρ. πρωτ. 12540/29-11-2019 (Πράξη 49/29-11-2019, ΑΔΑ: 61ΦΩΟΞΛΔ-ΤΩΡ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π 

6) Υπ’ αρ. πρωτ. 1484/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.  

7) Πρακτικό 3/04-02-2020 της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π. 

8) Την υπ’ αρ. πρωτ. 3529/09-04-2021 (Πράξη 17/08-04-2021, ΑΔΑ: 669ΞΟΞΛΔ-8Α5) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με 

την οποία εγκρίθηκε η 2η ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης 

9) Υπ’ αρ. 21/30-04-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

10) Υπ’ αρ. πρωτ. 2701/09-04-2020 και 2702/09-04-2020 αρνητικές απαντήσεις των κ.κ. Μαρίνας Δεδούλη και Άννας 

Λαμπίδη 

11) Η από 22/04/2021 ηλεκτρονική επικοινωνία με την κ. Όλγα Θεμελή 
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