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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 34/31-07-2018 

Σήμερα 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:10, 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. Γεράσιμου Κουζέλη. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του 

Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Παναγιώτης 

Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήματος (Ανακοίνωση) ένταξης νέων μελών στο 

Mητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 

5008057 

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

Πιτσικάλης, Υπεύθυνος της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα 

μαθητείας», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1755/06-07-

2018): 

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί με ίδια μέσα την Πράξη «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057. Η Πράξη εντάχθηκε 

στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την 

υπ’ αρ. 12874/04-07-2017 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΞΝ8465ΧΙ8-ΠΓΤ).  

Με την Πράξη 8/15-02-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκαν:  

α. η διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος ένταξης στο 

μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 

«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» και  

β. ο καθορισμός της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την Α΄ 

επιμορφωτική φάση, η 15/03/2018, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που 

έχουν υποβληθεί έως εκείνη την ημερομηνία. Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
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ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. είναι η με αρ. πρωτ.: 1319/23-02-2018, ΑΔΑ: 

Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2. 

Με την υπ΄ αριθ. πρωτ.: 518/24-01-2018 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 

1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», της Πράξης, στο Πακέτο 

Εργασίας ΠΕ1.2 «Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών – Επιλογή επιμορφωτών», προβλέπεται ότι το 

μητρώο θα παραμείνει ανοιχτό καθ΄ όλη τη διάρκεια της Πράξης, μέχρι την ολοκλήρωση των 

επιμορφώσεων. Για την πρώτη (Α΄) επιμορφωτική φάση του προγράμματος οι επιμορφωτές 

επιλέχτηκαν σύμφωνα με την Πράξη 16/12-04-2018 (αρ. πρωτ.: 4111/16-04-2018, ΑΔΑ: ΩΣ8ΕΟΞΛΔ-

09Χ). Για την επόμενη επιμορφωτική φάση του προγράμματος επιμόρφωσης οι επιμορφωτές θα 

επιλεγούν και από τους νέους πίνακες που θα καταρτιστούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται από την με αρ. πρωτ.: 1319/23-02-2018, ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2 πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι νέοι πίνακες θα περιλαμβάνουν τους επιλεγμένους επιμορφωτές οι 

οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση έως και την Παρασκευή 07/09/2018. Η διαδικασία αξιολόγησης των 

αιτήσεων και κατάρτισης νέων πινάκων θα επαναλαμβάνεται ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και 

κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης. 

 

Βάσει των ανωτέρω, εισηγούμαστε: 

α. την έγκριση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήματος (Ανακοίνωση) ένταξης νέων μελών στο μητρώο 

επιμορφωτών του Ι.Ε.Π, με σκοπό την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του μητρώου για την 

εύρυθμη ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία και τα 

αποτελέσματα της αντίστοιχης προηγούμενης φάσης και σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόσκληση 

με αρ. πρωτ.: 1319/23-02-2018, ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2, 

β. τον καθορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την επόμενη 

επιμορφωτική φάση, την Παρασκευή 07/09/2018 και ώρα 15:00, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία 

αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως εκείνη την ημερομηνία, 

γ. την έγκριση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και κατάρτισης νέων πινάκων μητρώου 

επιμορφωτών. 

 

Συνημμένα:  

1. Υπ’ αρ. 12874/04-07-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5008057 (ΑΔΑ: 

6ΞΝ8465ΧΙ8-ΠΓΤ). 

2.  Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 (ΑΔΑ:ΩΣ5ΣΟΞΛΔ-ΖΓΕ) 

3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π για την 

υποστήριξη της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, και τη 

σύμφωνη γνώμη: α. της κ. Σοφίας Προβατάρη, Προϊσταμένης του Τμήματος «Έργων και 

Δράσεων» και β. του κ. Ιωάννη Μπαθιανάκη, Προϊστάμενου της Υποδιεύθυνσης της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, ομόφωνα, αποφασίζει:  

α. την έγκριση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήματος (Ανακοίνωση) ένταξης νέων μελών 

στο Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π, με σκοπό την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό 

του Μητρώου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πρόσκληση με αρ. πρωτ.: 1319/23-02-2018, 

ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2, 

β. την έγκριση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και κατάρτισης νέων Πινάκων 

Μητρώου επιμορφωτών. 
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την επόμενη επιμορφωτική φάση, 

ορίζεται η Παρασκευή 07/09/2018 και ώρα 15:00. 

 

Τα συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο της Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 16:10, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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