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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 17602/18-10-2021 

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 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/11-10-2021 Πρακτικού της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - 

Αξιολογητές) για το γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, 

που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποστήριξη της Πράξης “Τράπεζα 

Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας” (MIS 5070818) 

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

Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 

διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ αρ. 1/11-10-2021 Πρακτικό της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) 

για το γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, που αφορά στην υπ’ αρ. 

πρωτ. 12441/30-07-2021 Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 3012/13-10-2021): 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/11-10-2021 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την εγγραφή/επικαιροποίηση 

σε ανοιχτό Μητρώο σύστασης Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων (Θεματοδοτών - Αξιολογητών) για 

το γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 

12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

εγγραφής/επικαιροποίησης εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης "Επιστημονικής Ομάδας 

Επιλογής Θεμάτων" και "Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων" του ΙΕΠ για την υποστήριξη της 

Πράξης "Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας" με κωδ. ΟΠΣ (MIS 5070818). 

 

Σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε ύστερα από 

πρόσκληση της Προέδρου μέσω τηλεδιάσκεψης η συσταθείσα με την υπ’ αρ. πρωτ. 14705/24–09–

2021, ΑΔΑ: ΨΡΤ9ΟΞΛΔ-ΘΝΙ (Πρ. 48/23–09–2021 του ΔΣ του ΙΕΠ) Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων 

υποψηφίων με σκοπό: 

Ι) την εγγραφή σε ανοιχτό Μητρώο σύστασης Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων (Θεματοδότες - 

Αξιολογητές) της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5070818 για το γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 

πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα 

με την οποία το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου επεκτείνεται στη Β’ και Γ’ Τάξη Λυκείου (ΓΕΛ - 

ΕΠΑΛ) - Φάση Β’ και με την υπ’ αρ. 43/26-8-2021 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. Πρωτ. 13513/26-08-

2021, ΑΔΑ: 9Ν86ΟΞΛΔ9ΙΘ) με την οποία παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

αιτήσεων, 

και 

ΙΙ) την επικαιροποίηση των αιτήσεων των ήδη ενταγμένων στο ανοιχτό μητρώο, σύμφωνα υπ’ αρ. 

πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής 

σε ανοικτό μητρώο σύστασης "Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων" και "Ειδικών 

Επιστημονικών Ομάδων" του ΙΕΠ (Φάση Α’ για την Α΄ τάξη ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) για την υποστήριξη της 

Πράξης "Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας" με MIS 5070818. 

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: 

 κ. Μπίστα Πολυξένη, Σύμβουλος Α’ του ΙΕΠ, ως Πρόεδρος 

 κ. Μήτση - Αναγνώστου Μαρία, Σύμβουλος Β΄ του ΙΕΠ, ως Αναπλ. Μέλος, στη θέση της κ. 

Αφεντουλίδου Άννας, Συμβούλου Β’ του ΙΕΠ, ορισθείσας ως μέλος, που απουσίαζε λόγω 

κωλύματος, και 

 κ. Χαριλάου Νεόφυτος, Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, ως Μέλος.  

Χρέη Γραμματέως άσκησε η κα Συκά Χριστίνα Ερριέττα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ. 

 

Μετά από τη διαπίστωση της κατά τον νόμο απαρτίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης άρχισε τις εργασίες 

της καθορίζοντας το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών για την αξιολόγηση των προσόντων των 

υποψηφίων. Επίσης, παρέλαβε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΕΠ τους κωδικούς πρόσβασης στην 

πλατφόρμα των αιτήσεων και τις αιτήσεις  / ηλεκτρονικούς φακέλους 22 (είκοσι δύο) υποψηφίων 

για το γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, οι οποίες υποβλήθηκαν 

αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ι.Ε.Π. (Διαδικτυακή πύλη 

eIEP:https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/) κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12441/30-

07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ.  
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Η Επιτροπή στη συνέχεια εξέτασε από κοινού τις αιτήσεις και τα συνημμένα σε αυτές 

δικαιολογητικά  με σκοπό: 

Ι) την εξέταση των αιτήσεων των νέων υποψηφίων για την ένταξη στο ανοιχτό Μητρώο σύστασης 

Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων (θεματοδοτών / Αξιολογητών)  στο γνωστικό αντικείμενο 

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία και 

ΙΙ) την επικαιροποίηση της μοριοδότησης των ήδη ενταγμένων στο Μητρώο κατά τη Φάση Α΄ για τη 

σύσταση των Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων (Θεματοδότες-Αξιολογητές) στο γνωστικό 

αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία. 

Για το σκοπό Ι), 

αφού έλαβε υπόψη της:  

1) τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή κατά τα οριζόμενα στην υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Ι.Ε.Π, όπως αυτές ήταν καταχωρισμένες στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ι.Ε.Π. (Διαδικτυακή πύλη e-

IEP:https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/) και τους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων,  

2) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στην ως άνω Πρόσκληση,  

3) το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, 

σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον 

ηλεκτρονικό φάκελο είναι ακριβή και αληθή, 

 

η Επιτροπή: 

 

α) δεν έκανε δεκτές τις αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι/ες είτε δεν έχουν την ιδιότητα εν ενεργεία 

Εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής, είτε 

είναι ήδη ενταγμένοι στο μητρώο άλλου γνωστικού αντικειμένου και επομένως δεν εντάσσονται 

στο Ανοιχτό Μητρώο σύστασης Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων για το γνωστικό αντικείμενο: 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ως εξής: 

 

Ι α)  Προσωρινός Πίνακας   
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΕΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Νεοελληνική 

Γλώσσα / Λογοτεχνία 
  ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ 

  Αρ.Πρωτ. Αίτησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 13845-05/09/2021 Δεν είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης, Δημόσιας ή ιδιωτικής 

2 12507-31/07/2021 Δεν είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης, Δημόσιας ή ιδιωτικής 

3 13421-23/08/2021 Δεν είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης, Δημόσιας ή ιδιωτικής 

4 12520-31/07/2021 Έχει ενταχθεί/επιλεγεί σε μητρώο άλλου γνωστικού αντικειμένου (Ιστορία)  
 

και  

 

β) έκανε δεκτές τις αιτήσεις των υποψηφίων προχωρώντας στη σύνταξη του παρακάτω 

Προσωρινού Πίνακα Ένταξης στο Μητρώο Σύστασης Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων (Θεματοδότες 

- Αξιολογητές) για το γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία  με φθίνουσα σειρά 

μορίων με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια πλην της συνέντευξης , ως εξής: 
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  Ι β)  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ   
 NEOI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΕΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Τ.Θ.Δ.Δ. - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Νεοελληνική 

Γλώσσα / Λογοτεχνία 
  

Α/Α Αρ.Πρωτ. Αίτησης 

Νεοελλη
νική 

Γλώσσα / 
Λογοτεχν

ία 

Δι
δ

ακ
το
ρι
κό 

Μ
ετ
α
πτ
υχ
ια
κό 

Α
θρ
οι
σ
μ
α 
1 

Τ
Π
Ε 

Συμ
μετ
οχή 
σε 

συγ
γρα
φή 
Π.Σ.  

Συμ
μετ
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σε 

Συγ
γρα
φή 
Βιβ
λίω

ν 
Β/θ
μια

ς 
Εκπ
/ση

ς 

5ε
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Π
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ϋ
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α 
σε 
ΓΕ
Λ 

Αθρ
οισ
μα 
2 

Επ
ο
πτ
εί
α  

Τ
Θ
Δ
Δ  

Αθροι
σμα 3 

Δείγμ
α  

Σύνολο 

15 10 15 5 10 15 20 30 8 20 20 10 80 
    

Μέγιστο 
Μορίων 

ανά 
κατηγορί

α: 

1 
13520-
26/08/
2021 

    10 10 5 10 10 12 30   10 10 5 60 

2 
13861-
05/09/
2021 

  15 10 15 5     20 20       5 45 

3 
13853-
05/09/
2021 

   10 10 5     20 20       6 41 

4 
13468-
25/08/
2021 

    10 10 5     20 20       5 40 

5 
13558-
27/08/
2021 

    10 10 5     20 20       5 40 

6 
13849-
05/09/
2021 

    10 10 5     20 20       5 40 

7 
12485-
30/07/
2021 

  15 10 15 5     16 16       0 36 

8 
13504-
26/08/

    10 10 5     12 12       2 29 
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2021 

9 
13550-
27/08/
2021 

   10 10 5     12 12       2 29 

10 
13424-
24/08/
2021 

  15 10 15 5     4 4       0 24 

 

Για το σκοπό ΙΙ), 

αφού έλαβε υπόψη της:  

1) τις αιτήσεις επικαιροποίησης που υποβλήθηκαν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή κατά τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π, όπως αυτές ήταν καταχωρισμένες στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ι.Ε.Π. 

(Διαδικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/) και τους ηλεκτρονικούς 

φακέλους των υποψηφίων,  

2) τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή κατά την Α΄ Φάση της 

Πράξης με MIS: 5070818 “Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στη Β/θμια Εκπαίδευση - 

ΓΕΛ/ΕΠΑΛ” για την Α’ Τάξη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ60ΞΛΔ-Σ7Α) 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  

3) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στις ως άνω Προσκλήσεις, 

4) το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, 

σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον 

ηλεκτρονικό φάκελο είναι ακριβή και αληθή,  

η Επιτροπή: 

α) δεν έκανε δεκτές τις αιτήσεις επικαιροποίησης των υποψηφίων και επομένως δεν λαμβάνουν 

επιπρόσθετα μόρια αλλά συμμετέχουν στο μητρώο με τα μόρια που έλαβαν κατά την Α’ Φάση, 

όσοι από τους / τις υποψηφίους είτε δεν υπέβαλαν κανένα επιπλέον δικαιολογητικό είτε ήταν το 

υποβληθέν δεν συμφωνούσε με τους όρους της πρόσκλησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον 

κάτωθι πίνακα: 

 

ΙΙ α) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΔΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΩΝ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

Α/Α Αρ.Πρωτ. Αίτησης Αιτιολογία 

1 12689-03/08/2021 Συμμετοχή σε ΠΣ μη συγχρηματοδοτούμενο. 

2 12709-03/08/2021 
Υποβολή εκ νέου της αίτησης χωρίς επιπλέον 

δικαιολογητικά 

3 12958-09/08/2021 
Υποβολή εκ νέου της αίτησης χωρίς επιπλέον 

δικαιολογητικά 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/
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4 13061-12/08/2021 
Υποβολή εκ νέου της αίτησης χωρίς επιπλέον 

δικαιολογητικά 

5 13858-05/09/2021 
Υποβολή εκ νέου της αίτησης χωρίς επιπλέον 

δικαιολογητικά 

6 13381-20/08/2021 
Υποβολή εκ νέου της αίτησης χωρίς επιπλέον 

δικαιολογητικά 

 

και 

 

β) έκανε δεκτά τα πρόσθετα δικαιολογητικά που κατέθεσαν και επομένως επικαιροποιείται η 

μοριοδότηση των ήδη ενταγμένων στο Μητρώο Θεματοδοτών / Αξιολογητών στο γνωστικό 

αντικείμενο “Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία”, λαμβάνοντας προσαύξηση των μορίων ως 

εξής: 

 

ΙΙ β) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΔΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

Α/Α Αρ.Πρωτ. Αίτησης Αιτιολογία 

1 
12482-30/07/2021 + 5 μόρια (διδακτορικό ) 

2 
13026-11/08/2021 + 5 μόρια (διδακτορικό ) 

 

Σε όλους τους ανωτέρω πίνακες, η αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων με τον 

αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του ΙΕΠ περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση, από την επομένη της σχετικής ανάρτησης 

επέρχεται διάστημα πέντε (05) ημερολογιακών ημερών για ενστάσεις. Μετά την άπρακτη 

παρέλευση της περιόδου αυτής ή μετά από την απόρριψη των σχετικών ενστάσεων, η Επιτροπή 

ομόφωνα εισηγείται να προχωρήσει στη διεξαγωγή συνέντευξης για όλους τους υποψηφίους στον 

πίνακα Ιβ), όπως ορίζεται στην πρόσκληση.  

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:00, η επιτροπή περάτωσε τις εργασίες της αφού συνέταξε το 

παρόν πρακτικό, το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό και υπογράφεται ως ακολούθως».  

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το ως άνω υπ’ 

αρ. 1/11-10-2021 Πρακτικό της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις 

Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) για το γνωστικό αντικείμενο 

ΑΔΑ: Ψ5ΔΓΟΞΛΔ-ΗΜΡ



Σελ. 7 από 7. 

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 

Πρόσκληση. 

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής 

ενστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ή την απόρριψη τυχόν 

υποβληθεισών, ο προσωρινός Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός. 

Το συνημμένο Παράρτημα με την αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων 

με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του ΙΕΠ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας Πράξης. 

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

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 

ΑΔΑ: Ψ5ΔΓΟΞΛΔ-ΗΜΡ
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