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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1522/07-02-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 7/06-02-2020 

Σήμερα, 6 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, 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, Νικόλαος 

Μαρίνης και Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Αναστάσιος Εμβαλωτής 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: α. διεξαγωγής της επιμόρφωσης των Επιμορφωτών (πολλαπλασιαστών) 

στο πλαίσιο του ΠΕ1.7: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμόρφωσης των 

Επιμορφωτών (Φάση Διεύρυνσης) και ενέργειες διαρκούς υποστήριξης του 

έργου τους» του Υποέργου 1, β. ανάθεσης στα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας 

Έργου, στα στελέχη που συνεπικουρούν την Ε.Ο.Ε. και στα μέλη της Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων για την επιμόρφωση και έγκριση του επιμορφωτικού 

προγράμματος γ. του Πρακτικού 31/01/2020 της Ε.Ο.Ε. για την επιλογή 

Επιμορφωτών (πολλλαπλασιαστών) από το Μητρώο που έχει δημιουργηθεί για 

τις ανάγκες της Πράξης, προκειμένου να επιμορφωθούν από τους παραπάνω, 

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

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ 5022549 

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

Ραυτόπουλος, Υπεύθυνος της Πράξης «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της 
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Επιμόρφωσης», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 333/03-

02-2020): 

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

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

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

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σύμφωνα με 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 τροποποίησης της Πράξης. 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2988/08-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ57ΔΟΞΛΔ-42Π) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» και ειδικότερα 

το ΠΕ1.7: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμόρφωσης των Επιμορφωτών (Φάση Διεύρυνσης) και 

ενέργειες διαρκούς υποστήριξης του έργου τους» προβλέπεται η επιμόρφωση των επιμορφωτών 

(πολλαπλασιαστών). 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 14 ωρών (2 ημέρες χ 7 ώρες) και θα αφορά 

επιμόρφωση  στις τρεις δράσεις της παρέμβασης ΜΝΑΕ: α) εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία για 

τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών, β) θεσμός του/της Συμβούλου 

Καθηγητή/Καθηγήτριας και γ) Σύμβουλος Ψυχολόγος.  

Η επιμόρφωση των επιμορφωτών (πολλαπλασιαστών) θα περιλαμβάνει: 

Συνολικό απολογισμό των έως τώρα πεπραγμένων και της αποκτηθείσας εμπειρίας (όπως αυτή 

κατατέθηκε στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 30/11/19 στη Σιβιτανίδειο Σχολή) 

 Ενναλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία και Συνεργατική Τάξη: Διαμόρφωση και επεξεργασία σεναρίων, 

(στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, εφαρμογή αρχών διαφοροποιημένης διδασκαλίας, εξάσκηση 

σε τεχνικές παρατήρησης-διαφοροποίησης). 

Η επιμόρφωση στο θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή θα περιλαμβάνει: διαδικασίες συγκρότησης 

ομάδας συμβούλων καθηγητών, οριοθέτηση του ρόλου του συμβούλου- καθηγητή, συνεργασία 

μεταξύ συμβούλων καθηγητών,  θέσπιση  βασικών  κανόνων, απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται 

να έχει ο σύμβουλος καθηγητής - βασικές τεχνικές συμβουλευτικής, ο ρόλος του σύμβουλου 

καθηγητή στην αντιμετώπιση οικογενειακών προβλημάτων των παιδιών, ο ρόλος του συμβούλου 

καθηγητή ως μεσολαβητή, σχέσεις με σύλλογο γονέων κηδεμόνων, βασικές προϋποθέσεις για την 

επιτυχία της εφαρμογής του θεσμού του Σύμβουλου Καθηγητή και καλές πρακτικές εφαρμογής του 

θεσμού. 

Η επιμόρφωση στο θεσμό του Συμβούλου Ψυχολόγου θα περιλαμβάνει: ψυχοπαιδαγωγική στήριξη 

μαθητών, η θέση και η λειτουργία του ψυχολόγου στη σχολική μονάδα,  οικοδόμηση σχέσεων 

εμπιστοσύνης σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, αντιμετώπιση κρίσεων - έκτακτων καταστάσεων, 

μείωση άγχους μαθητών και καθηγητών, δικτύωση του σχολείου με ψυχοκοινωνικές δομές – 

δημιουργία δικτύου υποστήριξης με ψυχοκοινωνικές δομές της πόλης και τέλος συνεργασία με τον 

σύμβουλο καθηγητή, συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, συνεργασία με γονείς και καλές 

πρακτικές εφαρμογής του θεσμού. 

 

Εισηγούμαι την έγκριση διεξαγωγής της επιμόρφωσης ως εξής: 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΑ 1η ΗΜΕΡΑ 2η 

ΑΘΗΝΑ Τρίτη 03/03/2020 Τετάρτη 04/03/2020 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δευτέρα 09/03/2020 Τρίτη 10/03/2020 

 

Επισημαίνεται ότι θα δημοσιευθούν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 

αναδόχων για την κάλυψη των επιμορφώσεων σχετικά με ενοικίαση αιθουσών, υπηρεσίες 

τροφοδοσίας και εκτυπωτικό υλικό, για τις ανάγκες του επιμορφωτικού προγράμματος. 

 

β) Έχοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 610/29-01-18 (ΑΔΑ: 6ΕΣΩΟΞΛΔ-ΣΑΓ, Πράξη 2/11-01-18) Απόφαση του Δ.Σ. 

του Ι.Ε.Π. σχετικά με τον ορισμό της Ε.Ο.Ε 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 7905/26-07-18 (ΑΔΑ: 9ΛΕΙΟΞΛΔ-Τ3Δ, Πράξη 30/25-07-19) Απόφαση του 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. σχετικά με τον ορισμό του Υπευθύνου της Πράξης  

 Την υπ΄ αρ. πρωτ. 420/17-01-20 (ΑΔΑ: 6ΘΑΜΟΞΛΔ-02Β, Πράξη 3/16-01-20) Απόφαση του Δ.Σ. 

του Ι.Ε.Π. σχετικά με την εκ νέου έγκρισης αντικατάστασης των μελών της Ε.Ο.Ε 

 Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 631/Υ.Ο.Δ.Δ/29-10-18) με το οποίο ορίστηκαν τα μέλη της Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων 

 Την υπ’ αρ. πρωτ 737/23-01-20 (ΑΔΑ: ΨΩΞΔΟΞΛΔ-312, Πράξη 4/23-01-20) σύμφωνα με την 

οποία ορίζονται τα μέλη, τα οποία θα ενισχύσουν την Ε.Ο.Ε. 

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

μέσα του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης», όπου 

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

(Φάση Διεύρυνσης) και ενέργειες διαρκούς υποστήριξης του έργου τους» αναφέρεται ότι την 

επιμόρφωση των επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών θα αναλάβουν τα μέλη της Ε.Ο.Ε, στελέχη 

του Ι.Ε.Π. με σχετική τεχνογνωσία και μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων,  

 

εισηγούμαι την ανάθεση επιμορφωτικού έργου στους παρακάτω: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΝΑΕ 

1 
Ελευθέριος  

Βεκρής 
Μέλος ΕΟΕ 

Συνδιδασκαλία στο Μάθημα 

των Νέων Ελληνικών 

2 
Άννα  

Αφεντουλίδου 
Μέλος ΕΟΕ 

Συνδιδασκαλία στο Μάθημα 

των Νέων Ελληνικών 

3 
Νικόλαος 

Μαυρογιάννης 
Μέλος ΕΟΕ 

Συνδιδασκαλία στο Μάθημα 

των Μαθηματικών 

4 
Κωνσταντίνος 

Στουραΐτης 
Στέλεχος ΙΕΠ 

Συνδιδασκαλία στο Μάθημα 

των Μαθηματικών 

5 
Μάριος  

Ευαγγελινός 
Στέλεχος ΙΕΠ Σύμβουλος Καθηγητής 

6 Άννα Σιγανού 
[Μέλος Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων] 
Σύμβουλος Καθηγητής 

7 
Αθανασόπουλος 

Ανδρέας 

[Μέλος Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων] 
Σύμβουλος Καθηγητής 

8 
Κονταξής  

Αθανάσιος 

[Μέλος Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων] 
Σύμβουλος Καθηγητής 

9 Σιγανού Άννα 
[Μέλος Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων] 
Σύμβουλος Καθηγητής 
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10 
Νικολάου  

Νικόλαος 

[Μέλος Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων] 
Σύμβουλος Καθηγητής 

11 
Θεοδώρα  

Αστέρη 
Στέλεχος ΙΕΠ Σύμβουλος Ψυχολόγος 

12 
Άννα  

Λαμπίδη 

[Μέλος Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων] 

Ψυχολόγος 

Σύμβουλος Ψυχολόγος 

13 
Μαρίνα  

Δεδούλη 

[Μέλος Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων] 

Ψυχολόγος 

Σύμβουλος Ψυχολόγος 

 

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται αμοιβή για τις ώρες επιμόρφωσης για τους παραπάνω 

αναφερόμενους, σύμφωνα με την εγκεκριμένη αυτεπιστασία.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης των επιμορφώσεων των Επιμορφωτών, θα καλυφθούν τυχόν έξοδα 

μετακίνησης σε αυτούς που θα χρειαστεί να μετακινηθούν από την έδρα τους, προκειμένου να 

παράσχουν επιμορφωτικό έργο. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 1. 

 

γ) Έχοντας υπόψη: 

 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 ειδικότερα 

το ΠΕ1.2: Δημιουργία μητρώου Επιμορφωτών –Επιλογή Επιμορφωτών 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-19 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκληση για υποβολή αίτησης 

για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης  

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-19 (Πράξη 22/13-06-19- ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) Απόφαση του 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π για την έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των 

Μητρώων Υποψηφίων, σύμφωνα με την οποία,  η Επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη Προσωρινών 

Πινάκων Ένταξης (ανά Υπομητρώο) για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 7271/12-07-19 (Πράξη 28/11-07-19, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) Απόφαση του 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π για την έγκριση του Πρακτικού 1/05-07-19 της Επιτροπής Ενστάσεων για την εξέταση 

της υπ’ αρ. πρωτ. 6099/24-06-19  ένστασης της κ. Ειρήνης Κυριαζή, η οποία έγινε αποδεκτή. 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 11310/30-10-19 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) ανακοίνωση 2ης Πρόσκλησης 

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

υποστήριξης της Πράξης 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 13038/13-12-19 (Πράξη 51/12-12-19, ΑΔΑ: 9Β42ΟΞΛΔ-ΧΗΗ) Απόφαση του 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π για την έγκριση του Πρακτικού 2/11-12-19 της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και 

κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 1277/31-01-2020 (Πράξη 5/30-01-2020, ΑΔΑ: ΨΘ8ΤΟΞΛΔ-7ΜΜ) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π έγκρισης 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 

 

Σας διαβιβάζουμε το από 31/01/2020 Πρακτικό της ΕΟΕ για την επιλογή Επιμορφωτών 

(πολλλαπλασιαστών) από το Μητρώο που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες της Πράξης, 

προκειμένου να επιμορφωθούν, του οποίου την έγκριση εισηγούμαι στο Δ.Σ του Ι.Ε.Π. 

Επισημαίνεται ότι δημιουργήθηκαν τέσσερα (4) Υπομητρώα ως εξής: 
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Υπομητρώο 1 (ΥΜ1): Εφαρμογή της Ενναλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα των Νέων 

Ελληνικών Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ 

Υπομητρώο 2 (ΥΜ2): Εφαρμογή της Ενναλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα των 

Μαθηματικών Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ. 

Υπομητρώο 3 (ΥΜ3): Σύμβουλος Καθηγητής/-ήτρια. Ο ρόλος τους στην υποστήριξη μαθητών/-τριών 

για την καλύτερη ένταξη τους στη σχολική ζωή 

Υπομητρώο 4 (ΥΜ4): Επιμορφωτές Ψυχολόγων. Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η 

λειτουργία Ψυχολόγου στην σχολική μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες με τους/τις 

Συμβούλους Καθηγητές/-ήτριες. 

 

Συνημμένα:  

1) Η 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 τροποποίησης της Πράξης. 

2) Η  με αρ. πρωτ. 2988/08-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ57ΔΟΞΛΔ-42Π) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του 

Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» 

3) Την υπ’ αρ. πρωτ. 610/29-01-18 (ΑΔΑ: 6ΕΣΩΟΞΛΔ-ΣΑΓ, Πράξη 2/11-01-18) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

σχετικά με τον ορισμό της Ε.Ο.Ε 

4) Την υπ’ αρ. πρωτ. 7905/26-07-18 (ΑΔΑ: 9ΛΕΙΟΞΛΔ-Τ3Δ, Πράξη 30/25-07-19) Απόφαση του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π. σχετικά με τον ορισμό του Υπευθύνου της Πράξης  

5) Την υπ΄ αρ. πρωτ. 420/17-01-20 (ΑΔΑ: 6ΘΑΜΟΞΛΔ-02Β, Πράξη 3/16-01-20) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

σχετικά με την εκ νέου έγκρισης αντικατάστασης των μελών της Ε.Ο.Ε 

6) Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 631/Υ.Ο.Δ.Δ/29-10-18) με το οποίο ορίστηκαν τα μέλη της Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων 

7) Την υπ’ αρ. πρωτ 737/23-01-20 (ΑΔΑ: ΨΩΞΔΟΞΛΔ-312, Πράξη 4/23-01-20) σύμφωνα με την οποία 

ορίζονται τα μέλη, τα οποία θα ενισχύσουν την Ε.Ο.Ε. 

8) Την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-19 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκληση για υποβολή αίτησης για ένταξη 

στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης  

9) Την υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-19 (Πράξη 22/13-06-19- ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) Απόφαση του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π για την έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων 

Υποψηφίων, σύμφωνα με την οποία,  η Επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη Προσωρινών Πινάκων Ένταξης (ανά 

Υπομητρώο) για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π 

10) Την υπ’ αρ. πρωτ. 7271/12-07-19 (Πράξη 28/11-07-19, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) Απόφαση του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π για την έγκριση του Πρακτικού 1/05-07-19 της Επιτροπής Ενστάσεων για την εξέταση της υπ’ αρ. πρωτ. 

6099/24-06-19  ένστασης της κ. Ειρήνης Κυριαζή, η οποία έγινε αποδεκτή. 

11) Την υπ’ αρ. πρωτ. 11310/30-10-19 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) ανακοίνωση 2ης Πρόσκλησης Υποβολής 

αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης 

12) Την υπ’ αρ. πρωτ. 13038/13-12-19 (Πράξη 51/12-12-19, ΑΔΑ: 9Β42ΟΞΛΔ-ΧΗΗ) Απόφαση του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π για την έγκριση του Πρακτικού 2/11-12-19 της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων 

υποψηφίων 

13) Την υπ’ αρ. πρωτ. 1277/31-01-2020 (Πράξη 5/30-01-2020, ΑΔΑ: ΨΘ8ΤΟΞΛΔ-7ΜΜ) Απόφαση του Δ.Σ. 

του Ι.Ε.Π έγκρισης 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 

14) Το από 31/01/2020 Πρακτικό της ΕΟΕ.». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη: α. του κ. 

Ευστράτιου Ψάλτου, Προϊσταμένου του αυτοτελούς Τμήματος Έργων και Δράσεων και β. 

ΑΔΑ: ΩΝΠΡΟΞΛΔ-Ψ11



Σελ. 6 από 6. 

του κ. Ιωάννη Μπαθιανάκη, Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, 

ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει, ως έχει, την παρακάτω εισήγηση. 

Το Πρακτικό της Ε.Ο.Ε αποτελεί Παράρτημα της παρούσας Πράξης. 

Τα συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο της Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:35, 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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