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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 55/14-10-2021 

Σήμερα, 14 Οκτωβρίου 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 και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζει η κ. Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Στο σημείο αυτό αποχωρεί από τη συνεδρίαση ο κ. Αναστάσιος Εμβαλωτής. 

Θέμα: Εισήγηση για έγκριση Πρόσκλησης επικαιροποίησης των στοιχείων των 

ενταγμένων μελών του Μητρώου Επιμορφωτών/ριών, που συγκροτήθηκε στο 

πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ.1.2. «Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών/ριών 

– πολλαπλασιαστών και επιλογή επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών» του 

Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση επιμόρφωσης» 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.: 2968/11-

10-2021): 

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

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωση» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5022549, που 
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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». 

 

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» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 

 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. 7271/12-07-2019 (Πράξη 28/11-07-2019, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) 

Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αρ. 1/05-07-2019 

Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για την ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 

της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και έγινε δεκτή η ένσταση. 

 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 ανάγκη επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων των μελών που είναι ενταγμένα 

στο Μητρώο Επιμορφωτών/ριών της Πράξης (Διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα 
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επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματική ιδιότητα, σχέση 

εργασίας κ.λπ.), καθώς και των τυπικών προσόντων (τίτλοι σπουδών, επιμορφωτική 

εμπειρία, προϋπηρεσία) σε περίπτωση που έχουν διαφοροποιηθεί από τον χρόνο 

υποβολής της αρχικής αίτησης με την οποία εντάχθηκαν στο μητρώο, με σκοπό τον 

βέλτιστο συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που αφορούν στην υλοποίηση της επόμενης 

φάσης του προγράμματος επιμόρφωσης επιμορφωτών και επιμορφούμενων στο πλαίσιο 

της Πράξης. 

 Την ανάγκη δήλωσης από τα ενταγμένα μέλη στα υπομητρώα ΥΜ1, ΥΜ2, ΥΜ3, ΥΜ4 

του Μητρώου Επιμορφωτών/ριών της Πράξης, ως προς τη δυνατότητα να 

υλοποιήσουν επιμορφωτικό έργο με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ), καθώς οι επιμορφώσεις στις αντίστοιχες θεματικές 

ενότητες για τις οποίες συγκροτήθηκαν τα υπομητρώα ΥΜ1, ΥΜ2, ΥΜ3, ΥΜ4, είχαν 

αρχικά προβλεφθεί να υλοποιηθούν με τη μεθοδολογία της διά ζώσης 

επιμόρφωσης. Ωστόσο με την υπ’ αριθ. 21/30-04-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

αποφασίστηκε η επανασχεδίαση των επιμορφωτικών δράσεων υιοθετώντας τη 

μεθοδολογία της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης 

τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν ειδικά ή/και έκτακτα μέτρα στο 

πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης του COVID-19 ή άλλων 

ανάλογων καταστάσεων, με χρήση συστημάτων διαχείρισης μάθησης (LMS) που 

αξιοποιεί το Ι.Ε.Π. (Moodle, Microsoft Teams). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι  

Α. Την έγκριση Πρόσκλησης επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του Μητρώου 

Επιμορφωτών/ριών, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ.1.2. «Δημιουργία 

μητρώου επιμορφωτών/ριών – πολλαπλασιαστών και επιλογή επιμορφωτών/τριών – 

πολλαπλασιαστών» του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση επιμόρφωσης» 

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

5022549  

 

Β. Τον ορισμό του χρονικού διαστήματος επικαιροποίησης των στοιχείων μέσω της Δικτυακής 

Πύλης e-Ι.Ε.Π. (Μητρώο) από Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 έως Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021. 

 

 
Συνημμένα:  

1. Υπ’ αρ. 924/04.03.2021 (ΑΔΑ: 6ΓΔ146ΜΤΛΡ-Ψ71) Απόφαση 2
ης

 τροποποίησης της Πράξης 

2. Υπ’ αριθ. πρωτ. 2225/12.03.2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1η τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια 

μέσα 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 

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. 7271/12-07-2019 (Πράξη 28/11-07-2019, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

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

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

Πρακτικό 3/04-02-2020 της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π. 
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8. Υπ’ αριθ. 21/30-04-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

9. Σχέδιο Πρόσκλησης επικαιροποίησης στοιχείων». 
 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Μπομπαρίδου, Προϊσταμένης του Τμήματος Έργων και Δράσεων, της κ. Ευτυχίας 

Χαλβαντζή, Προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, και του κ. 

Ευάγγελου Παππά, Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση. 

Το συνημμένο σχέδιο Πρόσκλησης αποτελεί Παράρτημα της παρούσας Πράξης. Τα 

λοιπά συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο του Έργου. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00, 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 


