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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4473/30-04-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 19/27-04-2018 

Σήμερα 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή 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. 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.: Κώστας Βρατσάλης, 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

Απουσιάζει η κ. Γεωργία Φέρμελη. 

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

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/16.04.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16.02.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα 

Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 1/16.04.2018 Πρακτικό (αρ. πρωτ. 4388/24.04.2018) της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση 

Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για 

την υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16.02.2018 [ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο] Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος για την ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. 

για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την 

υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης 

για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», (αρ. πρωτ.: 1054/24-

04-2018): 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/16-4-2018  

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την 

υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων 

σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 1137/16-02-2018 (ΑΔΑ:ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ΑΔΑ: 63ΨΡΟΞΛΔ-0ΡΕ



Σελ. 2 από 6. 

ενδιαφέροντος που αφορά στην ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του ΙΕΠ για την κάλυψη των 

αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης 

παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών 

δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Σήμερα την 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε στα γραφεία του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και επί της οδού Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την 15/12-05-2016 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ [αρ. πρωτ. 

3677/17-05-2016 (ΑΔΑ: 60ΚΤΟΞΛΔ-794)], όπως αυτή ανασυγκροτήθηκε με την 37/21-09-2017 

Πράξη  του Δ.Σ. του ΙΕΠ [αρ. πρωτ. 6346/26-09-2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ)] και ανασυγκροτήθηκε 

εκ νέου με την 14/29-3-2018  Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ [αρ. πρωτ.3864/03-04-2018 (ΑΔΑ ΩΣΕΠΟΞΛΔ-

ΕΑΟ)] για την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1137/16-02-2018 (ΑΔΑ: 

ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την ένταξη σε Μητρώο 

επιμορφωτών του ΙΕΠ για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές 

δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις 

επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό 

ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν: 

 Ψάλτου Ευστράτιος, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος της Επιτροπής (σε αντικατάσταση  της 

κ. Κουτίδου Ευαγγελίας, τακτικού μέλους και προέδρου της Επιτροπής, η οποία δεν παρέστη 

λόγω κωλύματος) 

 Μαυρογιάννης Νικόλαος, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος (σε αντικατάσταση του κ. Βεκρή 

Ελευθέριου τακτικού μέλους της Επιτροπής, ο οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύματος)  

 Ντζελέπης Βασίλειος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος 

 

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η κ. Ιωαννίδου Μαρία – Ελένη αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλάδου 

ΠΕ 05, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αναπληρώνοντας την κ. Κακαρά Αλεξάνδρα, 

αποσπασμένη εκπαιδευτικό, κλάδου ΠΕ17.04, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεών της. 

 

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

της με την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων, οι οποίες υποβλήθηκαν αποκλειστικά σε 

ηλεκτρονική μορφή κατά τα οριζόμενα της με αριθ. πρωτ. 1137/16-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο) 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών 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/). 

Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των ηλεκτρονικών φακέλων των υποψηφίων προς διαπίστωση της 

επεξεργασίας του προσωπικού τους προφίλ και συνεπακόλουθα της υποβολής της προβλεπόμενης 

αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος και των λοιπών στοιχείων. Μετά από διεξοδικό έλεγχο του 

περιεχομένου των ηλεκτρονικών φακέλων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σελίδες 

οριζόμενα της με αρ. πρωτ. 1137/16-02-2018, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των αιτήσεων 

υποψηφιότητας λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 1137/16-02-

2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π., 
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β) τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μετά τη 

δημοσίευση της ανωτέρω Πρόσκλησης,  

γ) 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 υποβάλλονται είναι ακριβή 

και αληθή. 

 

Η Επιτροπή ξεκίνησε εξετάζοντας τις υποβληθείσες αιτήσεις που αφορούσαν στην θεματική 

«Θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης – επίλυση συγκρούσεων», όπως αυτή ορίζεται στη σελίδα 

4/12 της με αρ. πρωτ. 1137/16-02-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. 

 

Η Επιτροπή έκρινε ότι δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών, 

όπως αυτά ορίζονται στη σελίδα 8/12 και  στην παράγραφο 6 της Πρόσκλησης με αριθ. 1137/16-02-

2018, για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την 

υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την 

ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι εξής υποψήφιοι:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1 
ΔΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 Δε διαθέτει το προβλεπόμενο στην παρ. 6 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ), περίπτωση 6 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ) «Εμπειρία επιμορφωτή/τριας σε προγράμματα 

είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας 

τουλάχιστον 40 (σαράντα) ωρών σχετικά με θέματα 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης – επίλυση συγκρούσεων» 

2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Υπέβαλε μόνο βιογραφικό σημείωμα. Δεν έχει υποβάλει 

αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις και στοιχεία που 

αποδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα, όπως 

ορίζεται στην σελίδα 9/12 της πρόσκλησης. 

3 ΚΑΖΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Υπέβαλε μόνο βιογραφικό σημείωμα. Δεν έχει υποβάλει 

αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις και στοιχεία που 

αποδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα, όπως 

ορίζεται στην σελίδα 9/12 της πρόσκλησης. 

4 ΚΙΟΣΕ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

Υπέβαλε μόνο βιογραφικό σημείωμα. Δεν έχει υποβάλει 

αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις και στοιχεία που 

αποδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα, όπως 

ορίζεται στην σελίδα 9/12 της πρόσκλησης. 

5 ΚΟΛΟΝΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Δε διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ), περίπτωση 6η (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 

on-off κριτήρια επιλογής τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη 

σχετική παράγραφο (σ. 8/12) 

6 ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

Δε διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ), περίπτωση 6η (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 

on-off κριτήρια επιλογής τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη 

σχετική παράγραφο (σ. 8/12) 
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7 ΜΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Δε διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ), περίπτωση 6η (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 

on-off κριτήρια επιλογής τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη 

σχετική παράγραφο (σ. 8/12) 

8 ΜΠΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Δε διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ), περίπτωση 6η (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 

on-off κριτήρια επιλογής τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη 

σχετική παράγραφο (σ. 8/12) 

9 ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

Δε διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ), περίπτωση 6η (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 

on-off κριτήρια επιλογής τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη 

σχετική παράγραφο (σ. 8/12) 

10 ΣΑΒΒΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Δε διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ), περίπτωση 6η (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 

on-off κριτήρια επιλογής τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη 

σχετική παράγραφο (σ. 8/12) 

11 ΣΑΪΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Δε διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ), περίπτωση 6η (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 

on-off κριτήρια επιλογής τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη 

σχετική παράγραφο (σ. 8/12) 

12 ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Δε διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ), περίπτωση 6η (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 

on-off κριτήρια επιλογής τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη 

σχετική παράγραφο (σ. 8/12) 

13 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Υπέβαλε μόνο βιογραφικό σημείωμα. Δεν έχει υποβάλει 

αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις και στοιχεία που 

αποδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα, όπως 

ορίζεται στην σελίδα 9/12 της πρόσκλησης. 

14 ΨΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Δε διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ), περίπτωση 6η (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 

on-off κριτήρια επιλογής τα οποία ορίζονται σωρευτικά στη 

σχετική παράγραφο (σ. 8/12) 

 

Με βάση την αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για 

την θεματική «Θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης – επίλυση συγκρούσεων», όπως αυτή ορίζεται 

στη σελίδα 8/12 της πρόσκλησης 1137/16-02-2018, η Επιτροπή προχώρησε στην κατάρτιση του 

κατωτέρου προσωρινού πίνακα (Μητρώου) για τη θεματική ενότητα «Θέματα ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης – επίλυση συγκρούσεων» και για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4: 

«Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης 

«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού 

συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Εφόσον ο κατωτέρω προσωρινός πίνακας καταστεί οριστικός, μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε 

(05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη των 

σχετικών ενστάσεων, η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται την ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών (για τη 

θεματική ενότητα «Θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης – επίλυση συγκρούσεων»), των παρακάτω 

υποψηφίων με αλφαβητική σειρά κατάταξης, ως ακολούθως: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 

1η 2η  3η  4η  5η  6η  7η  

1 ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΘ1       

2 ΒΑΓΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΘ3       

3 ΓΚΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΘ6       

4 ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΘ10       

5 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΘ5       

6 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΘ3 ΚΘ9 ΚΘ4 ΚΘ5 ΚΘ7 ΚΘ1  

7 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΘ1 ΚΘ2 ΚΘ6     

8 
ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΚΘ3       

9 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΘ1 ΚΘ2 ΚΘ3 ΚΘ11 ΚΘ5 ΚΘ6 ΚΘ7 

10 ΜΠΑΛΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΘ3 ΚΘ10      

11 ΜΠΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΘ7       

12 ΜΠΑΦΙΤΗ ΑΝΝΑ ΚΘ4 ΚΘ3 ΚΘ7     

13 
ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΚΘ9 ΚΘ3 ΚΘ4 ΚΘ7    

14 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΘ7       

15 ΣΙΓΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΚΘ1 ΚΘ2      

16 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΘ3 ΚΘ4 ΚΘ1 ΚΘ9 ΚΘ7   

17 ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΚΘ1       

18 ΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΘ3       

19 ΤΣΟΡΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΘ8 ΚΘ6 ΚΘ1 ΚΘ7 ΚΘ2 ΚΘ9 ΚΘ3 

20 ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΘ3 ΚΘ9 ΚΘ4 ΚΘ5 ΚΘ2 ΚΘ7 ΚΘ1 

 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της στις 13.00 μ.μ.». 

 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει το υπ’ αρ. 1/16.04.2018 

Πρακτικό (αρ. πρωτ. 4388/24.04.2018) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή 

Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων 

Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16.02.2018 [ΑΔΑ: 

ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος για την 
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ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της 

Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών 

προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών 

δομών του εκπαιδευτικού συστήματος». 

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής 

ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, ο ως άνω προσωρινός Πίνακας των 

αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:30, 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 

ΑΔΑ: 63ΨΡΟΞΛΔ-0ΡΕ


		2018-04-30T12:10:26+0300
	Athens




