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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 16114/31-01-2023 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 5/30-01-2023 

Σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, 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 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: Εισήγηση για έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης 

των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων 

α) «Συντονιστών», β) «Εποπτών» και γ) «Εισηγητών/Αξιολογητών» του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός 

και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική 

και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των 

συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε 

ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους 

με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και 

δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ 

Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140 στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – 

NextGeneration EU 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευτυχία 

Χαλβαντζή, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, έχει καταθέσει προς 

έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 382/30-01-2023): 
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«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, υλοποιεί το Έργο με τίτλο «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών 

Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά 

ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, 

πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες 

εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» κωδ. ΟΠΣ: ΤΑ 5174140, το οποίο 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. την υπ’ αρ. πρωτ. 83941/16-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ5ΞΗ-Γ6Ξ) Απόφαση περί ένταξης του Έργου με 

τίτλο «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, 

προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική 

αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ 

Development of Digital Content in Schools» κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174140 – Δράση 16676 στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

2. το εγκεκριμένο ΤΔΕ του Έργου (Subproject) «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών 

προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, 

διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή 

νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών 

με κοινότητες εκπαιδευτικών / Development of Digital Content in Schools», με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 

5174140  – Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (id: 336778), 

3. την υπ’ αρ. πρωτ. 8600/08-07-2022 (ΑΔΑ: 69Ι8ΟΞΛΔ-06Τ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα 

του Υποέργου (1) «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο «Sub.1 

Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από 

όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και 

δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital 

Content in Schools» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174140, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 

38163/29-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΕΣΟΞΛΔ-5ΜΙ) Πρώτη (1η) Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης 

με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού 

εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με 

τίτλο «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, 

προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική 

αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ 

Development of Digital Content in Schools» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174140, 

4. το οριστικοποιημένο ΤΔΣΤΑ (ΤΔΥ) με Id Δελτίου 422077, 

5. την υπ’ αρ. πρωτ. 8132/01-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΧΑΟΞΛΔ-2ΣΙ) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ περί 

ορισμού Υπευθύνου του Έργου με τίτλο «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών 

Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, 

διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή 

νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών 

με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 

5174140 – Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
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6. τον  υπ’ αρ. πρωτ. 10324/05-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011065842, Αρ. Διακήρυξης 2/2022), 

ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό: Μετασχηματισμός των συμβατικών 

Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε υλικό ανοιχτού κώδικα, 

το οποίο θα είναι διαδραστικό, ενταγμένο σε ψηφιακά περιβάλλοντα, προσβάσιμο σε 

όλους, με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής ενημέρωσης και θα περιλαμβάνει 

συνέργειες με τις κοινότητες των εκπαιδευτικών» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174140,  

7. την υπ’ αρ. πρωτ. 10911/05-09-2022 (ΑΔΑ: Ρ02ΛΟΞΛΔ-ΑΟ8, Πράξη Δ.Σ. 47/05-09-2022) 

Απόφαση έγκρισης ορισμού της Επιστημονικής Ομάδας Έργου για το Έργο «Sub.1 

Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από 

όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και 

δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital 

Content in Schools» Κωδ. ΟΠΣ: ΤΑ 5174140 – Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, 

8. την υπ’ αρ. πρωτ. 12543/04-10-2022 (ΑΔΑ: 6Β4ΗΟΞΛΔ-ΒΑ0, Πράξη Δ.Σ. 52/29-09-2022) 

Απόφαση έγκρισης διεύρυνσης της Επιστημονικής Ομάδας Έργου για το έργο «Sub.1 

Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από 

όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και 

δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital 

Content in Schools» Κωδ. ΟΠΣ: ΤΑ 5174140 – Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, 

9. την υπ’ αρ. πρωτ. 12748/17-01-2023 (ΑΔΑ: 6Λ3ΩΟΞΛΔ-ΝΘΘ, Πράξη Δ.Σ. 2/12-01-2023) 

Απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση ρύθμισης που αφορά εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της 

δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης καθώς και μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π. που 

συνταξιοδοτούνται καθώς και απολυθέντες εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης που 

εντάσσονται στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων: α) «Συντονιστών», β) «Εποπτών» και γ) 

«Εισηγητών/Αξιολογητών» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη του 

Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 

Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από 

όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και 

δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital 

Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.», 

10. την υπ’ αρ. 2/12-01-2023 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ περί έγκρισης του πρακτικού 10/09-01-2023 

της Επιστημονικής Ομάδας Έργου που αφορά στην οριστικοποίηση των προδιαγραφών που 

θα συμπεριληφθούν στη σχετική Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο των 

Εμπειρογνωμόνων του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού 

εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» για το Έργο 

«Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από 

όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και 

δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital 

Content in Schools» Κωδ. ΟΠΣ: ΤΑ 5174140 – Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας», υπό την προϋπόθεση έγκρισής της από το ΔΣ του ΙΕΠ, 
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11. την υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων α) «Συντονιστών», β) «Εποπτών» και 

γ) «Εισηγητών/Αξιολογητών» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη 

του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 

Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από 

όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και 

δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital 

Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, 

12. το γεγονός ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό  του Έργου με 

τίτλο «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, 

προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική 

αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ 

Development of Digital Content in Schools» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174140, ΣΑΤΑ 047 με 

ενάριθμο 2022ΤΑ04700009, 

13. την ανάγκη παροχής διευκρίνισης καθώς και περαιτέρω διάχυσης της πρόσκλησης και τη 

διευκόλυνση των υποψηφίων 

 

 

εισηγούμαι,  

 

α) την παροχή διευκρίνισης ως προς την υποβολή OERs ως εξής: 

Τα διδακτικά σενάρια, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα ή το αποθετήριο στο οποίο βρίσκονται, 

αυταπόδεικτα δεν αποτελούν OERs. 

Αν κάποιο σενάριο περιλαμβάνει ψηφιακό πόρο, ο οποίος είναι σε συμφωνία με όσα αναφέρονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Πρόσκλησης, τότε αυτός ο πόρος λογίζεται ως OER. 

Επίσης, αν αυτό το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει περισσότερα από ένα διακριτά OERs, τότε αυτά 

μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 

 

και 

  

β) την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων της υπ’ 

αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων α) «Συντονιστών», β) «Εποπτών» και γ) 

«Εισηγητών/Αξιολογητών» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη του 

Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για 

την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των 

συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, 

διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή 

νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με 

κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140 στο 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), έως την Παρασκευή 10-02-2023 και ώρα 15:00. 
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Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν οριστικοποιήσει ήδη την αίτησή τους δύνανται, εάν το 

επιθυμούν, να την τροποποιήσουν και να την οριστικοποιήσουν εκ νέου εντός της συγκεκριμένης 

προθεσμίας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποστείλουν σχετικό αίτημα (ticket) στη δικτυακή πύλη e-IEP: 

https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=72 για ξεκλείδωμα της αρχικής υποβληθείσας 

αίτησης.  

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Συνημμένα:  

1. Η υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκληση». 

 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση. 

Τα συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 11:25, 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 

https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=72
ΑΔΑ: 94ΦΕΟΞΛΔ-Κ3Χ
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