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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9220/12-09-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 36/12-09-2019 

Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 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. 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.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, 

Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης και Αλιβίζος Σοφός. 

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

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο 

επιμορφωτών του Ι.Ε.Π., στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές 

υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας (Δ.Δ.)»  

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

Μπαθιανάκης, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ι.Ε.Π., έχει καταθέσει προς έγκριση την 

παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2350/10-09-2019): 

«Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των 

μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλία (Δ.Δ.)» με MIS 5032906, έχει εγκριθεί με 

τον αρ. πρωτ. 6257/26-6-2019 η διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο 

μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται 

ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού μητρώου του Ι.Ε.Π., και για την επιλογή των 126 επιμορφωτών για 

την Α’ φάση έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η 30/9/2019.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη σχετική πλατφόρμα 

αιτήσεων, εισηγούμαστε όπως παραταθεί για μία (1) εβδομάδα, ήτοι έως τις 7/10/2019, η 

δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την Α’ φάση επιμόρφωσης. Επιπλέον, σας ενημερώνω ότι η 

Υπεύθυνη της Πράξης έχει συμφωνήσει με αυτή την πρόταση».  

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα, 

αποφασίζει να εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

για ένταξη στο Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π., στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση 

σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της 

διαφοροποιημένης διδασκαλία (Δ.Δ.)» για μία (1) εβδομάδα, ήτοι έως τις 7/10/2019. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:00, 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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