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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9335/16-09-2019 

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 για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της 

με αρ. πρωτ. 7922/26-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832) Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων 

– Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές μέλη 

της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5007902 

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

Προβατάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Έργων και Δράσεων, έχει καταθέσει προς έγκριση 

την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2382/12-09-2019): 

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση των 

Ιεροσπουδαστηρίων – Υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές – μέλη της 

Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007902 στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), 

σύμφωνα με την με αρ. 12298/15.06.2017 (ΑΔΑ: Ψ0Θ7465ΧΙ8-330) Απόφαση Ένταξης, όπως -

τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 3627/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΚΨ465ΧΙ8-Ω3Χ) και ισχύει. 
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Σελ. 2 από 2. 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 7922/26-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832) Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

με έως τριάντα έναν (31) Εμπειρογνώμονες, Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη 

των αναγκών εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών και εκπαιδευτικού-διδακτικού υλικού στο 

πλαίσιο της ως άνω Πράξης, η δημοσίευση της οποίας εγκρίθηκε σύμφωνα με την με αρ. 30/25-07-

2019 Πράξη του Δ.Σ.,  

εισηγούμαι, την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων έως 

25 Σεπτεμβρίου 2019, λόγω του τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα του 

Ι.Ε.Π., όπου είναι δημοσιευμένη η πρόσκληση και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων. Κατά 

τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.  

Η εισήγηση υποβάλλεται από το Τμήμα καθώς η Υπεύθυνη της Πράξης έχει αποχωρήσει από το ΙΕΠ 

και δεν έχει οριστεί αντικαταστάτης/αντικαταστάτρια, ενώ η καταληκτική ημερομηνία της 

πρόσκλησης είναι η 16η Σεπτεμβρίου.  

 

Συν. 

1. Η με αρ. πρωτ. 7922/26-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832) Πρόσκληση 

2. Απόσπασμα Δ.Σ.». 

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 για την υποβολή 

αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 7922/26-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832) 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση των 

Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους 

μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», έως 25 Σεπτεμβρίου 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 

ΑΔΑ: Ψ45ΑΟΞΛΔ-3ΙΟ


		2019-09-16T11:25:26+0300
	Athens




