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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2268/12-03-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 13/11-03-2020 

Σήμερα, 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, 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. 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 Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζει η κ. 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: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/09-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για τις 

ενστάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 6257/26-06-2019 

(ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην 

υποβολή αιτήματος ένταξης στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π της Πράξης 

«Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των Μαθητών και των Μαθητριών στο 

πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)»  με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS)5032906 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

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

Ράπτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση 

το υπ’ αρ. 1/09-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για τις ενστάσεις που 

υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 6257/26-06-2019 Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 

777/11-03-2020): 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο 

της Συνεδρίασης της 9ης/03/2020 

ΑΔΑ: 6ΗΔΔΟΞΛΔ-ΦΧΝ
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Στην Αθήνα σήμερα, την 9η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στην έδρα του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί της οδού Αν. Τσόχα 36 στην Αθήνα, συνεδρίασε η 

Επιτροπή που συστήθηκε με την αριθμ. 1908/25-02-20 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΩΚΚ6ΟΞΛΔ), δυνάμει της αριθμ. 9/20-02-2020 Πράξης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., προκειμένου να αξιολογήσει τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και αφορούν 

στην με αριθμό πρωτ. 6257/26-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) και (ΑΔΑ:6ΛΝΖΟΞΛΔ-Σ9Σ) 

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

υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των Μαθητών και των Μαθητριών 

στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με (MIS)5032906 στο πλαίσιο  ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και  

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). 

Εμπρόθεσμα κατατέθηκαν ενστάσεις από τους υποψήφιους με αριθμ. πρωτοκόλλου (κατάθεσης 

ένστασης) ως ακολούθως: 1. 13087/16-12-2019, 2. 13101/16-12-2019,  3. 13105/16-12-2019, 4. 

13117/16-12-2019, 5. 13133/16-12-2019, 6. 13134/ 17-12-2019,   7. 13135/17-12-2019,    8. 

13136/17-12-2019,                   9. 13137/17-12-2019, 10. 13138/17-12-2019, 11. 13148/17-12-2019, 

12. 13154/17-12-2019,           13. 13158/17-12-2019, 14. 13159/17-12-2019, 15.13172/18-12-2019, 

16. 13173/18-12-2019,           17. 13175/18-12-2019, 18. 13176/18-12-2019, 19. 13177/18-12-2019, 

20. 13178/18-12-2019,          21. 13179/18-12-2019, 22. 13180/ 18-12-2019, 23. 13185/18-12-2019,  

24. 13186/18-12-2019,       25. 13188/8-12-2019,  26.13189/ 18-12-2019,   27.13190/18-12-2019,  

28.13191/18-12-2019,          29. 13192/18-12-2019, 30.13193/18-12-2019, 31.13194 /18-12-2019, 

32. 13195/18-12-2019,   33.13196/18-12-2019, 34.13198/18-12-2019, 35.13199/18-12-2019, 

36.13204/18-12-2019,  37.13211/18-12-2019, 38.13214/18-12-2019, 39.13215/18-12-2019, 

40.13216/18-12-2019,    41.13220/18-12-2019, 42.13223/18-12-2019, 43.13224/18-12-2019, 

44.13249/19-12-2019,  45.13251/19-12-2019, 46.13252/19-12-2019, 47.13253/19-12-2019,  

48.13254/19-12-2019,            49. 13255/19-12-2019, 50. 13256/19-12-2019, 51.13268/19-12-2019,  

52.13272/19-12-2019,          53. 13273/19-12-2019, 54.13274/19-12-2019,  55.13275/19-12-2019,  

56. 13276/19-12-2019,         57. 13277 /19-12-2019, 58.13278 /19-12-2019, 59.13279/19-12-2019, 

60.13280/19-12-2019, 61.13281/19-12-2019, 62.13288/19-12-2019, 63.13291/19-12-2019, 

64.13295/19-12-2019, 65.13297/19-12-2019, 66.13299/ 19-12-2019, 67.13301 /19-12-2019, 

68.13303/19-12-2019, 69.13304/19-12-2019, 70.13305 /19-12-2019, 71.13310/19-12-2019, 72. 

13315/19-12-2019, 73.13316/19-12-2019, 74.13390/20-12-2019, 75.13391/20-12-2019, 

76.13394/20-12-2019, 77.13401/20-12-2019, 78.13433/20-12-2019, 79.13444/20-12-2019, 80. 

13445/ 20-12-2019, 81.13446/20-12-2019, 82.13494/20-12-2019, 83.13495/20-12-2019, 

84.13496/20-12-2019,              85. 13500/20-12-2019, 86. 1902/25η-02-2020, 87. 1933/26η-02-2020, 

88. 1967/28η-02-2020,         89. 1990/28η-02-2020. 

 

Εκπρόθεσμα κατατέθηκαν ενστάσεις από τους υποψήφιους με αριθμ. πρωτοκόλλου (κατάθεσης 

ένστασης) ως ακολούθως: 1. 13522/20-12-2019, 2.13523/20-12-2019, 3.13525/20-12-2019, 

4.13526/20-12-2019, 5.13527/20-12-2019, 6.13538/20-12-2019, 7.13539/20-12-2019, 8.13557/23-

12-2019 9.13582/23-12-2019, 10. 118/08η-01-2020 11. 2042/03η-03-2020, 12. 2060/04η-03-2020. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι:  

1. Χρύσα Πετράκη, Δικηγόρος στο Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος,  

2. Βιολέττα Κωτσόγιαννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος, 

3. Ελένη Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Β’ στο Ι.Ε.Π., η οποία αναπληρώνει κατά την παρούσα 

συνεδρίαση το τακτικό μέλος Δημήτριο Μπεκριδάκη λόγω αιτιολογημένης απουσίας, ως μέλος. 

ΑΔΑ: 6ΗΔΔΟΞΛΔ-ΦΧΝ
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Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η κ.  Σαρτζέτη Νίκη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Κατόπιν διαπίστωσης της νόμιμης απαρτίας της Επιτροπής, αφού παρίστανται όλα τα μέλη της, η 

Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την με αριθμό πρωτ. 6257/26-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π για την υποστήριξη της Πράξης 

«Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των Μαθητών και των Μαθητριών στο πλαίσιο της 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με (MIS)5032906 στο πλαίσιο  ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και  Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΚΤ). 

2. Το υπ΄αριθμ. 36/12-09-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ.  9220/12-09-

2019 (ΑΔΑ: 7ΧΣΟΟΞΛΔ-ΓΔΟ) και με 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.)». 

3.  Το αριθμ. 51/12-12-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ.  13036/13-12-

2019  (ΑΔΑ: ΨΦΓΔΟΞΛΔ-41Ξ) και με θέμα: «Έγκριση του υπ’ αρ. 1/27-11-19 Πρακτικού της 

Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υλοποίηση 

Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την υπ’ 

αρ. πρωτ. 6257/26-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

αφορά στην υποβολή αιτήματος ένταξης στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π της Πράξης 

«Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των Μαθητών και των Μαθητριών στο πλαίσιο της 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5032906 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020».  

4. Το υπ΄αριθμ. 02/10-01-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 227/13-01-

2020 (ΑΔΑ:6ΛΝΖΟΞΛΔ-Σ9Σ) και με θέμα: «Έγκριση για εκ νέου υποβολή αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών 

υποστήριξης της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών 

στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με MIS 5032906. 

5. Την υπ΄αριθμ. 9/20-2-2020 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανασυγκρότησης 

συλλογικών οργάνων, και δη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σε συνέχεια της οποία 

εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 1908/25-02-20 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του 

Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΩΚΚ6ΟΞΛΔ-Ε1Κ). 

6. Την υπ’ αριθμ. 39/26-09-2019  Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 

η συσταθείσα Επιτροπή με την με αρ. πρωτ. 10011/1-10-2019 (ΑΔΑ: 6Ο22ΟΞΛΔ-ΖΙΖ) απόφαση από 

το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π, με θέμα  «Απόφαση ανασυγκρότησης Επιτροπής 

εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων 

και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής». 

7. Την με αριθμ. εσωτ. πρωτ. 3689/23-12-2019 διαβίβαση από το Τμήμα Προμηθειών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. των υποβληθέντων ενστάσεων που αφορούν στο με αριθμ. 51/12-12-2019 

Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ.  13036/13-12-2019  (ΑΔΑ: ΨΦΓΔΟΞΛΔ-41Ξ). 

8. Την Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων για το ανωτέρω Πρακτικό, ήτοι την 

20.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. 

9. Το αριθμ. 2/10-01-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ.  227/13-02-2020,  

(ΑΔΑ: 6ΛΝΖΟΞΛΔ-Σ9Σ) και με θέμα: «Έγκριση για εκ νέου υποβολή αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π για την κάλυψη των αναγκών 

ΑΔΑ: 6ΗΔΔΟΞΛΔ-ΦΧΝ
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υποστήριξης της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των Μαθητών και των 

Μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5032906. 

10. Το αριθμ. 9/20-02-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ.  1824/21-02-

2020  (ΑΔΑ: 6ΗΘ6ΟΞΛΔ-5Β7) και με θέμα: «Έγκριση του υπ’ αρ. 2/17-02-20 Πρακτικού της 

Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υλοποίηση 

Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την υπ’ 

αρ. πρωτ. 6257/26-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης 

των Μαθητών και των Μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS)5032906 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

11. Την καταληκτική ημερομηνία της  εκ νέου υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Α’ φάση 

επιμόρφωσης σε έως δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι έως και την 28/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 

15:00. 

12. Την Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, ήτοι την 28.02.2020, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 15:00. 

13. Τις με αριθμ. εσωτ. πρωτ. 662/04-03-2020 και 686/5-3-2020 διαβιβάσεις ενστάσεων των 

υποψηφίων από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. που αφορούν στο αριθμ. 9/20-02-

2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ.  1824/21-02-2020  (ΑΔΑ: 6ΗΘ6ΟΞΛΔ-

5Β7). 

14. Το από 06.03.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Τεχνική Υπηρεσία για χορήγηση στοιχείων και 

διευκρινίσεις.   

15. Το από 09.03.2020 απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα από την Τεχνική Υπηρεσία.  

16. Τα κατατεθειμένα εντός του ηλεκτρονικού φακέλου δικαιολογητικά των ενιστάμενων. 

 

Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση των ανωτέρω ενστάσεων. 

1. Ως προς τις ενστάσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν με αριθμ. πρωτοκόλλου: 1. 13522/20-

12-2019, 2.13523/20-12-2019, 3.13525/20-12-2019, 4.13526/20-12-2019, 5.13527/20-12-2019, 

6.13538/20-12-2019, 7.13539/20-12-2019, 8.13557/23-12-2019 9.13582/23-12-2019, 10. 118/08η-

01-2020, 11. 2042/03η-03-2020, 12. 2060/04η-03-2020, είναι εκπρόθεσμες, καθόσον κατατέθηκαν 

μετά την αντίστοιχα προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων (βλ. ανωτέρω 

υπό στοιχ. 8 και 12), ως εκ τούτου κρίνονται απαράδεκτες και δεν εξετάζονται περαιτέρω. 

 

2. Ως προς τις ενστάσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν με αριθμ. πρωτοκόλλου: 

1. 13105/16-12-2019, 2. 13117/16-12-2019, 3. 13133/16-12-2019, 4. 13134/ 17-12-2019,  5. 

13136/17-12-2019,6. 13137/17-12-2019, 7. 13138/17-12-2019, 8. 13148/17-12-2019, 9. 13154/17-

12-2019,10. 13158/17-12-2019, 11.13159/17-12-2019,  12.13172/18-12-2019, 13.13173/18-12-

2019,14. 13175/18-12-2019, 15. 13176/18-12-2019, 16. 13177/18-12-2019, 17. 13178/18-12-2019, 

18. 13179/18-12-2019, 19. 13180/ 18-12-2019, 20. 13186/18-12-2019, 21. 13188/8-12-2019,  

22.13189/ 18-12-2019,   23.13190/18-12-2019,  24.13191/18-12-2019, 25. 13192/18-12-2019, 

26.13193/18-12-2019, 27.13194 /18-12-2019, 28. 13195/18-12-2019, 29.13196/18-12-2019, 

30.13198/18-12-2019, 31.13199/18-12-2019, 32.13204/18-12-2019,  33.13211/18-12-2019, 

34.13214/18-12-2019, 35.13215/18-12-2019, 36.13216/18-12-2019,    37.13220/18-12-2019, 

38.13223/18-12-2019, 39.13224/18-12-2019, 40.13249/19-12-2019,  41.13251/19-12-2019, 42. 

13252/19-12-2019, 43.13253/19-12-2019,   44.13254/19-12-2019, 45. 13255/19-12-2019, 

46.13268/19-12-2019,  47.13272/19-12-2019,48. 13273/19-12-2019, 49.13274/19-12-2019,  50. 

13276/19-12-2019,51. 13277 /19-12-2019, 52.13278 /19-12-2019, 53.13279/19-12-2019, 

54.13280/19-12-2019, 55.13288/19-12-2019, 56.13291/19-12-2019, 57.13295/19-12-

2019,58.13297/19-12-2019, 59.13299/ 19-12-2019, 60.13301 /19-12-2019, 61.13303/19-12-
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2019,62.13304/19-12-2019, 63.13305 /19-12-2019, 64.13310/19-12-2019, 65. 13315/ 19-12-2019, 

66.13316/19-12-2019, 67.13390/20-12-2019, 68.13391/20-12-2019, 69.13394/20-12-2019, 

70.13444/20-12-2019, 71.13446/20-12-2019, 72.13494/20-12-2019, 73.13496/20-12-2019,74. 

13087/16-12-2019, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών, 

σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 9/20-02-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ.  

1824/21-02-2020  (ΑΔΑ: 6ΗΘ6ΟΞΛΔ-5Β7) και με θέμα: «Έγκριση του υπ’ αρ. 2/17-02-20 Πρακτικού 

της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υλοποίηση 

Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την υπ’ 

αρ. πρωτ. 6257/26-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης 

των Μαθητών και των Μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS)5032906 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

 

Κατόπιν τούτου και δη λόγω της ένταξής τους στο εν λόγω Μητρώο παρέλκει η εξέταση των 

ενστάσεων της παρούσας περίπτωσης.  

 

3. Ως προς τις ενστάσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν με αριθμ. πρωτοκόλλου: 1. 13101/16-

12-2019,  2. 13500/20-12-2019, 3. 13401/20-12-2019, 4. 13433/20-12-2019, 5. 13281/19-12-2019, 6. 

13135/17-12-2019 7. 13185/18-12-2019,  η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, αν και υπέβαλαν εκ νέου 

αίτηση, δεν εντάχθηκαν στο πίνακα των επιτυχόντων σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 9/20-02-2020 

Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ.  1824/21-02-2020  (ΑΔΑ: 6ΗΘ6ΟΞΛΔ-5Β7), 

ασκήθηκαν εμπρόθεσμα, ως εκ τούτου κρίνονται παραδεκτές και εξετάζονται περαιτέρω ως 

ακολούθως:  

3.1. 13101/16-12-2019: 0/Η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «Παρακαλώ όπως επανεξετάσετε την αίτησή μου (αριθμού πρωτοκόλλου 

9301/14/09/2019) η οποία κατατέθηκε στα πλαίσια της προαναφερθείσης πρόσκλησης και 

απορρίφθηκε με την εξής αιτιολόγηση: Δεν εμπίπτει στην διαδικασία δικαιώματος υποβολής 

αίτησης  σύμφωνα με την παρ. 6 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ), 6.1  (Δικαίωμα 

συμμετοχής). Η σχετική παράγραφος αναφέρει τα εξής: 6.1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα 

υποβολής  αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα, 

εκπαιδευτικοί δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, οι οποίοι/ες είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες 

κρατών - 14μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο 

Μητρώο, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5 της παρούσης. Σας γνωστοποιώ ότι επί 13 

συναπτά έτη εργάζομαι σε πανεπιστημιακή σχολή δημοσίου Ελληνικού πανεπιστημίου (Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και έχει υποβληθεί σχετική βεβαίωση μαζί με την αίτησή μου. Δεδομένου 

ότι η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς δημοσίων ή ιδιωτικών σχολείων 

χωρίς να ξεκαθαρίζει την βαθμίδα (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), 

θεωρώ ότι υπάρχει ασάφεια και συνεπώς το όνομά μου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο μητρώο 

μιας και πληρώ τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία απαιτεί η πρόσκληση, δηλαδή 

εργάζομαι σε δημόσιο Ελληνικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα επί 13 χρόνια.» 

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ενιστάμενου/ης η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κατατεθειμένα 

στοιχεία στο φάκελό του/της ενιστάμενου καθώς και τα οριζόμενα στη σελ.14/18 της οικείας 

Πρόσκλησης  και δη «6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά 

πρόσωπα, εκπαιδευτικοί δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, οι οποίοι/ες είναι Έλληνες πολίτες ή 

πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης 

στο Μητρώο, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5 της παρούσης.». Κατόπιν των ανωτέρω, η 
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Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο/η υποψήφιος/α εργάζεται σε πανεπιστημιακή σχολή δημοσίου 

Ελληνικού πανεπιστημίου (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και όχι σε σχολείο. Επομένως, δεν 

εμπίπτει, πράγματι, στην κατηγορία των εκπαιδευτικών, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, π ου 

έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην προκείμενη Πρόσκληση 

σύμφωνα με τα ανωτέρω και ως εκ τούτου απορρίπτεται η ένστασή του/της. 

3.2. 13500/20-12-2019: 0/Η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «Υποβάλλω την ένστασή μου/ αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης Επιτροπής εξέτασης 

αιτήσεων και  κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για  το μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π της 

Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των Μαθητών και των Μαθητριών στο πλαίσιο 

της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5032906 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020 Επισυνάπτω τους προβλεπόμενους στην παρ. 5 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ): 

«Μεταπτυχιακούς  τίτλους σπουδών (Διδακτορικό /Μεταπτυχιακό) αναγνωρισμένους  ως προς τη 

συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο», ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ.»  

 Ως προς τις αιτιάσεις του/της ενιστάμενου/ης η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κατατεθειμένα 

στοιχεία στο φάκελό του/της ενιστάμενου καθώς και τα οριζόμενα στη σελ.13/18 της οικείας 

Πρόσκλησης και δη «5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια 

αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω: 1. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών 

(Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό)αναγνωρισμένος ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό 

συμβούλιο. 2...  3... 4... και ή Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή 

προγραμμάτων σπουδών, σχολικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού για τις βαθμίδες και δομές 

εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και όλων των δομών π.χ. ειδική, 

Δ.Υ.Ε.Π. κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. ή 

Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/τρια ενηλίκων) σε γνωστικά αντικείμενα 

των βαθμίδων εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και διαφόρων δομών 

εκπαίδευσης π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας». 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν έχει κατατεθεί κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για την απαιτούμενη 

από την οικεία ως άνω Πρόσκληση αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιμορφωτική εμπειρία. Ως εκ 

τούτου κρίνεται ότι ορθώς δεν εντάχθηκε ο/η ενιστάμενος/η στο εν λόγω Μητρώο και η ένσταση 

απορρίπτεται.  

 

3.3. 13401/20-12-2019: 0/Η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την ένστασή µου και επανεξετάσετε τη µε Αρ. 

Πρωτοκόλλου: 10201-04/10/2019 αίτησή µου, µε την οποία είχα εκδηλώσει ενδιαφέρον για να 

ενταχθώ στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της πράξης «επιμόρφωση σε 

πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας (Δ.Δ.)» µε mis: 5032906. Στο Αρ. Πρωτοκόλλου: 13036/13-12-2019 έγγραφό σας 

(Απόσπασμα Πρακτικού 51/12-12- 2019) κρίθηκε από την επιτροπή ότι δεν διαθέτω τα 

απαιτούμενα προσόντα. Συγκεκριμένα στον Αρ.632 αναφέρεται ότι η αίτηση 10201- 04/10/2019, 

δεν διαθέτει το προβλεπόμενο στην παρ. 5 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ), α/α: 1. 

«Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Διδακτορικό/ Μεταπτυχιακό) αναγνωρισμένος ως προς τη 

συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο» και κάποιο από τα διαζευκτικά κριτήρια ένταξης. 

Ως προς το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είχα καταθέσει το "Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης 

στις Επιστήμες της Αγωγής" του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών (Τ.Ε.Α.Π.Η. - 

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών). Η μετεκπαίδευση υλοποιήθηκε έχοντας την πτυχιακή 

εξομοίωση και των δύο πτυχίων που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (της Σχολής 

Νηπιαγωγών και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης) και είχε διάρκεια τέσσερα (4) εξάμηνα. Η 

επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση έγινε από το ΥΠ.Π.Θ. µε γραπτές εξετάσεις, η φοίτηση 
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ήταν υποχρεωτική και είχαν δικαίωμα συμμετοχής εκπαιδευτικοί που είχαν συμπληρώσει πέντε (5) 

χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Αποκτήθηκε, όπως αναφέρεται στον τίτλο, ύστερα από ευδόκιμη 

παρακολούθηση μαθημάτων, τη συμμετοχή στην προβλεπόμενη πρακτική άσκηση, την επιτυχή 

παρουσίαση εργασιών και την ικανοποιητική επίδοση στις εξετάσεις. Σκοπός του Διδασκαλείου 

Νηπιαγωγών Αθηνών είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της 

προσχολικής αγωγής. Σας υποβάλλω τα προγράμματα σπουδών και των δύο ετών φοίτησης, ως 

απόδειξη του περιεχομένου των σπουδών που δικαιολογούν την μεταπτυχιακή εκτίμηση.  Ως προς 

κάποιο από τα διαζευκτικά κριτήρια ένταξης: Α. Επιμορφωτική εμπειρία (ως επιµορφωτής/τρια 

ενηλίκων) Υπάρχουν πάρα πολλές επιμορφώσεις που έχουν υλοποιηθεί µε την ιδιότητα της 

Σχολικής Συμβούλου και Συντονίστριας Εκπαιδευτικού. οι οποίες έχουν αναφερθεί στην αίτησή µου 

καθώς και στο βιογραφικό µου. Μερικές εξ αυτών είναι επιμορφώσεις προγραμμάτων του Ι.Ε.Π.  Β. 

Επαγγελματική εμπειρία: α)Το 10° Νηπιαγωγείο Καλαμάτας (Σχολείο της Παιδαγωγικής µου 

ευθύνης ως Σχολική Σύμβουλος της 27ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης) 

συμμετείχε στην πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση, (Σχετ: Αρ. Πρωτ.: 521/26-01-2017, Απόσπασμα Πρακτικού 4/26-01-2017 του Ι.Ε.Π. 

Συμμετείχα στην ομάδα της πιλοτικής εφαρμογής σύμφωνα µε την Πράξη 8 (17-10-17) και Πράξη 9 

(18-10-17 του Συλλόγου Διδασκόντων του 100U Νηπιαγωγείου Καλαμάτας. β) Συμμετοχή στην 

διοργάνωση της θερινής Ακαδημίας για τις Τεχνολογίες (EcoMedia Summer Academγ) για 3 συνεχή 

έτη 2017/2018/2019 http://www.ecomedia-europe.net/ γ) Συμμετοχή στο 3° Επιστημονικό 

Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Σ. µε παρουσίαση Επιστημονικής Εργασίας. Δημοσιεύτηκε στον Α' τόμο στην 

σελίδα 348 µε θέμα: "Το σχολικό κλίμα και η συμβολή του Σχολικού Συμβούλου στη διαμόρφωσή 

του" 

https://www.Ρess.gr/attachments/artίcle/288/Α’%20ΤΟΜΟΣ%2030υ%20Συνεδρίου%20ΠΕΣΣ.Ρdf» 

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ενιστάμενος/ης η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κατατεθειμένα 

στοιχεία στο φάκελό του/της και τα οριζόμενα Σελ.13/18 της οικείας Πρόσκλησης και δη 

«5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια 

αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω: 1. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών  

(Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό) αναγνωρισμένος ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό 

συμβούλιο. 2... 3... 4...και ή Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή προγραμμάτων 

σπουδών, σχολικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού για τις βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης 

(προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και όλων των δομών π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και 

σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. ή Αποδεδειγμένη 

επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/τρια ενηλίκων) σε γνωστικά αντικείμενα των βαθμίδων 

εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και διαφόρων δομών εκπαίδευσης 

π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας.», διαπιστώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2327/95 και δη των παραγράφων 6 

και 7 του άρθρου 5 «6. Σε όσους περατώνουν με επιτυχία το διετή κύκλο της μετεκπαίδευσης στο 

Μ.Δ.Δ.Ε. χορηγείται δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στις επιστήμες της αγωγής. 7. Οι κάτοχοι του 

τίτλου της προηγούμενης παραγράφου έχουν όλα τα δικαιώματα των πτυχιούχων των 

παιδαγωγικών τμημάτων των Α.Ε.Ι. εκτός από την περίπτωση της εγγραφής υποψηφίων στους 

πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.». Επομένως, η Επιτροπή 

διαπιστώνει ότι καταρχήν ο/η ενιστάμενη δεν διαθέτει τον απαιτούμενο από την οικεία ως άνω 

Πρόσκληση μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, καθόσον το δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στο 

Μ.Δ.Δ.Ε. που διαθέτει έχει τα δικαιώματα πτυχιούχων και όχι μεταπτυχιακών των παιδαγωγικών 

τμημάτων των Α.Ε.Ι. και δεν κάνει δεκτή την ένσταση. 

3.4. 13433/20-12-2019: 0/Η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «Παρακαλώ να δεχτείτε την ένστασή µου σχετικά µε την απόρριψή µου από τους 

προσωρινούς πίνακες κατάταξης της υπ' αρ. πρωτ. 6257/26.06.2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

http://www.ecomedia-europe.net/
https://www.ρess.gr/attachments/artίcle/288/Α'%20ΤΟΜΟΣ%2030υ%20Συνεδρίου%20ΠΕΣΣ.Ρdf
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ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. της Πράξης «Επιμόρφωση σε 

πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας (Δ.Δ.)» µε κωδικό ΟΠΣ 5032906 εξαιτίας της µη κατάθεσης της συνάφειας του 

μεταπτυχιακού µου. Οι λόγοι όπου δεν κατέθεσα τη συνάφεια του μεταπτυχιακού µου, είναι ότι 

όταν υπέβαλα την αίτηση µου στις 16 Αυγούστου 2019 είχα απολυθεί από την πρωτοβάθμια 

Βοιωτίας. Πριν από την κατάθεση της αίτησης µου επικοινώνησα µε την διεύθυνση της 

Πρωτοβάθμιας Βοιωτίας για να ζητήσω την συνάφεια και µου είπαν ότι όχι µόνο δεν μπορούν να 

µου δώσουν τη συνάφεια αλλά δεν έχω και νομικά τη δυνατότητα να κάνω χρήση αυτής, από τη 

στιγμή που απολύθηκα από την υπηρεσία και η συνάφεια του μεταπτυχιακού µου είναι καθαρά για 

μισθολογικούς λόγους. Στην συνέχεια επικοινώνησα µε το αρμόδιο τμήμα του ΙΕΠ, εξήγησα το 

πρόβλημα της συνάφειας και µου είπαν ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα από τη στιγμή που 

είμαι αναπληρώτρια και η προκήρυξη λήγει πριν από τους επικείμενους διορισμούς των 

αναπληρωτών. Έτσι κατέθεσα την αίτηση µου στις 16 Αυγούστου µε Αριθμό Πρωτοκόλλου:9349-

16/09/2019. Όταν δώσατε την παράταση της προκήρυξης, επικοινώνησα πάλι µε το αρμόδιο τμήμα 

σας και τους ρώτησα αν θα μπορούσα να κάνω κάτι για τη συνάφεια αλλά δεν είχα το δικαίωμα να 

τροποποιήσω την αίτηση µου. Για όλους τους παραπάνω λόγους καθώς και το γεγονός το ότι είμαι 

δασκάλα Ειδικής Αγωγής και πληρώ αυτά που ζητάει η προκήρυξή σας θα σας παρακαλούσα να µε 

συμπεριλάβετε στον πίνακα κατάταξης». 

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ενιστάμενου/ης η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κατατεθειμένα 

στοιχεία στο φάκελό του/της και τα οριζόμενα Σελ.13/18 της οικείας Πρόσκλησης και δη 

«5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια 

αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω: 1. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών 

(Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό)αναγνωρισμένος ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό 

συμβούλιο. 2... 3... 4... και  ή Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή 

προγραμμάτων σπουδών, σχολικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού για τις βαθμίδες και δομές 

εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και όλων των δομών π.χ. ειδική, 

Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας ή 

Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/τρια ενηλίκων) σε γνωστικά αντικείμενα 

των βαθμίδων εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και διαφόρων δομών 

εκπαίδευσης π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας.», η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο/η ενιστάμενος/η έχει μεν καταθέσει την απαιτούμενη 

συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, δεν διαθέτει, ωστόσο, κάποιο αποδεικτικό στοιχείο 

για την απαιτούμενη από την οικεία ως άνω Πρόσκληση αποδεδειγμένη επαγγελματική ή 

επιμορφωτική εμπειρία. Ως εκ τούτου κρίνεται ότι ορθώς δεν εντάχθηκε ο/η ενιστάμενος/η στο εν 

λόγω Μητρώο και η ένσταση απορρίπτεται.  

3.5. 13281/19-12-2019: 0/Η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «Παρακαλώ, όπως δεχτείτε και εξετάσετε την ένστασή µου για την ένταξη στο μητρώο 

επιμορφωτών του Ι.Ε.Π., καθώς σας αποστέλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, η απουσία των 

οποίων οδήγησε στην απόρριψη της αίτησής µου µε Αριθμό Πρωτοκόλλου: 9638-23/09/2019.  

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο 

υπηρεσιακό όργανο. 2. Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 8 έτη, η οποία αποδεικνύεται µε αναλυτική 

βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας από το αρμόδιο όργανο. 3. Καλή γνώση των επίσημων ξένων 

γλωσσών της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιπέδου Β2 σύμφωνα µε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το επίπεδο της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται όπως ορίζεται από το 

ΑΣΕΠ».  

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ενιστάμενου/ης η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κατατεθειμένα 

στοιχεία στο φάκελό του/της και τα οριζόμενα Σελ.13/18 της οικείας Πρόσκλησης και δη 

«5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια 
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αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω: 1. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών 

(Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό) αναγνωρισμένος ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό 

συμβούλιο. 2. Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 8 έτη, η οποία αποδεικνύεται με αναλυτική 

βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας από το αρμόδιο όργανο. 3... 4... και ή Αποδεδειγμένη 

επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή προγραμμάτων σπουδών, σχολικών εγχειριδί-ων, 

εκπαιδευτικού υλικού για τις βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια) ή/και όλων των δομών π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το 

αντικείμενο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. ή Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως 

επιμορφωτής/τρια ενηλίκων) σε γνωστικά αντικείμενα των βαθμίδων εκπαίδευσης (προσχολική, 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και διαφόρων δομών εκπαίδευσης π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) 

ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.», διαπιστώνει καταρχήν 

ότι ο/η ενιστάμενος/η δεν έχει καταθέσει καταρχήν κάποιο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να 

προκύπτει η απαιτούμενη σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση διδακτική εμπειρία καθώς και η 

αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιμορφωτική εμπειρία. Ως εκ τούτου κρίνεται ότι ορθώς δεν 

εντάχθηκε ο/η ενιστάμενος/η στο εν λόγω Μητρώο και η ένσταση απορρίπτεται.  

3.6. 13135/17-12-2019: 0/Η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «Υπέβαλα αίτηση µε αριθμό πρωτοκόλλου 10224- 4/10/2019 για την ένταξή µου στο εν 

λόγω μητρώο. Στην ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων διαπίστωσα ότι η αίτησή µου εντάχθηκε 

στον Πίνακα Β µε την αιτιολογία «Δεν κατέθεσε το προβλεπόμενο στην παρ. 5 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ), α/α: 3. «Καλή γνώση των επίσημων ξένων γλωσσών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 

επιπέδου Β2 σύμφωνα µε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το επίπεδο της 

ξένης γλώσσας αποδεικνύεται όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ» και κάποιο από τα διαζευκτικά κριτήρια 

ένταξης». Σας ζητώ να επανεξετάσετε την αίτησή µου, καθώς είχα αναρτήσει το πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (BULATS English Language Test, του 

Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE) το οποίο εντάσσεται στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που είναι 

αποδεκτά από το ΑΣΕΠ για την πιστοποίηση γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2». 

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ενιστάμενου/ης η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κατατεθειμένα 

στοιχεία στο φάκελό του/της και τα οριζόμενα Σελ.13/18 της οικείας Πρόσκλησης και δη 

«5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια 

αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω: 1... 2... 3. Καλή γνώση των επίσημων ξένων γλωσσών της 

Ευρωπαικής Ένωσης, επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 

Γλώσσες (CEFR- Common European Framework of Reference for Languages). Το επίπεδο της ξένης 

γλώσσας αποδεικνύεται όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ. 4...και ή Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία στη συγγραφή προγραμμάτων σπουδών, σχολικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού για 

τις βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και όλων των 

δομών π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας. ή Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/τρια ενηλίκων) σε 

γνωστικά αντικείμενα των βαθμίδων εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) 

ή/και διαφόρων δομών εκπαί-δευσης π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το 

αντικείμενο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Το επίπεδο της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται 

όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ», διαπιστώνει ότι ο/η ενιστάμενος/η έχει ήδη προσκομίσει τη 

μετάφραση του τίτλου γλωσσομάθειας, δεν διαθέτει ωστόσο κάποιο αποδεικτικό στοιχείο από το 

οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση διδακτική εμπειρία καθώς 

και η αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιμορφωτική εμπειρία. Ως εκ τούτου κρίνεται ότι ορθώς 

δεν εντάχθηκε ο/η ενιστάμενος/η στο εν λόγω Μητρώο και η ένσταση απορρίπτεται.  

3.7. 13185/18-12-2019: 0/Η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις ακόλουθες 

αιτιάσεις: «Για την υπ' αρ.πρωτ. 6257/26.06.2019. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης 
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των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ)» µε κωδικό 

ΟΠΣ5032906. .. ενιστάμεν.. ……….. του …………., είμαι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ.03 Μαθηματικών 

και θεωρώ ότι πληρώ τα κριτήρια της υπ' αρ. πρωτ. 6257/26.06.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης 

«Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ)» µε κωδικό ΟΠΣ 5032906. Προς τούτο υπέβαλλα τη σχετική 

αίτηση για την ένταξή µου στο Μητρώο Επιμορφωτών στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης. Η αίτησή 

µου έλαβε από την υπηρεσία σας τον αριθμό πρωτοκόλλου: 10244-05/10/2019.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στο υπ' αρ. 1/27-11-19 Πρακτικό της, σχετικά µε την εξέταση των 

αιτήσεων και την κατάρτιση των Μητρώων υποψηφίων για την υπ' αρ.πρωτ.6257/26.06.2019 

(ΑΔΑ:ΩΩΝ3ΞΛΔ-ΚΑΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος µε 

αριθμό πρωτοκόλλου: 10244- 05/10/2019, δηλαδή ο ενιστάμενος, δεν κατέθεσε κάποιο από τα 

διαζευκτικά κριτήρια ένταξης της παρ.5 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ),όπως αυτά ορίζονται 

στην µε αρ.πρωτ.6257 /26.06.2019 Πρόσκληση και αποφαίνεται ότι ο ως άνω υποψήφιος, 

σύμφωνα µε τον Πίνακα Β, «δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στη µε 

αρ.πρωτ.6257/26.06.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και ως εκ τούτου η ως άνω 

αίτησή µου απορρίφθηκε. Έχοντας τη βεβαιότητα ότι, μεταξύ των άλλων, κατέθεσα και ένα από τα 

απαιτούμενα διαζευκτικά κριτήρια ένταξης της παρ.5 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤ ΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ), ανέτρεξα 

στην αναζήτηση της αίτησής µου και µε έκπληξη διαπίστωσα ότι σε αυτήν δεν εμφανίζεται το 

κριτήριο που έχω καταθέσει στην ενότητα Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό υλικό αλλά αντιθέτως 

εμφανίζεται εκ παραδρομής στην ενότητα Επιστημονικά συγγράμματα. Συγκεκριμένα στο portfolio, 

στην ενότητα Επιστημονικό  'Έργο/ Επιστημονικά συγγράμματα, είχα τοποθετήσει αρχείο µε 

εκπαιδευτικό υλικό για τις βαθμίδες και δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, µε θέμα «ΟΙ 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΤΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» το οποίο δημοσιεύτηκε σε αναφερόμενο Επιστημονικό Περιοδικό και εκτός 

των άλλων στο Κεφάλαιο 3, συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου πρωτότυπου 

σχεδίου που αφορά στη Μεθοδολογία Διεξαγωγής Έρευνας Δράσης από πλευράς των 

εκπαιδευτικών. Κατόπιν τούτου, παρακαλώ να ανοίξετε το συγκεκριμένο αρχείο, για να 

διαπιστώσετε ότι πρόκειται για πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό για τις βαθμίδες και δομές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά στο Κεφάλαιο 3 της Εργασίας, που αφορά στην Έρευνα 

Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει, κατευθύνει και 

αναλύει τη Διαδικασία εκτέλεσης της Έρευνας Δράσης, τα Μέσα συλλογής δεδομένων, τους 

Λειτουργικούς ορισμούς, το Δείγμα - τα δεδομένα - τις παραδοχές, τις Στατιστικές τεχνικές και 

τέλος συμπεριλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο Ερωτηματολόγιο – οδηγό για  μελλοντικές έρευνες 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Επειδή το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. ενέκρινε το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης µε το υπ' αρ. πρωτ.13036/13-12-2019 απόσπασμα του υπ' αρ.51/12-12- 2019 

Πρακτικού του ως άνω Δ.Σ, όπως αυτό αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο, ενίσταμαι κατά το μέρος µόνο 

που απορρίπτεται η υπ' αρ.πρωτ.1Ο244-05/10/2019 αίτησή µου για την ένταξή µου στο Μητρώο 

Επιμορφωτών. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή µου. Να 

γίνει δεκτή η υπ' αρ.πρωτ.1Ο244-05/10/2019 αίτησή µου για την ένταξή µου στο Μητρώο 

Επιμορφωτών. Να συμπεριληφθεί η υποψηφιότητά µου στο Νέο Οριστικό Πίνακα Ένταξης 

Μητρώου Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π.». 

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ενιστάμενου, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κατατεθειμένα 

στοιχεία στο φάκελο του ενιστάμενου και τα οριζόμενα Σελ.13/18 της οικείας Πρόσκλησης και δη 

«5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια 

αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω: 1... 2... 3... 4... και ή Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία στη συγγραφή προγραμμάτων σπουδών, σχολικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού για 

τις βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και όλων των 
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δομών π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π. κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας  ή Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/τρια ενηλίκων) σε 

γνωστικά αντικείμενα των βαθμίδων εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) 

ή/και διαφόρων δομών εκπαίδευσης π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο 

της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.», διαπιστώνει ότι ο/η ενιστάμενος/η δεν διαθέτει κάποιο 

αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη σύμφωνα με την οικεία 

Πρόσκληση διδακτική εμπειρία καθώς και η αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιμορφωτική 

εμπειρία. Ως εκ τούτου κρίνεται ότι ορθώς δεν εντάχθηκε ο/η ενιστάμενος/η στο εν λόγω Μητρώο 

και η ένσταση απορρίπτεται.  

4. Ως προς τις ενστάσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν με αριθμ. πρωτοκόλλου: 1. 13256/19-

12-2019, 2. 13275/19-12-2019, 3. 13445/20-12-2019, 4. 13495/20-12-2019, διαπιστώνει ότι, αν και 

οι ενιστάμενοι ενημερώθηκαν από το Ι.Ε.Π. για τη δυνατότητα εκ νέου αίτησης, δεν προέβησαν 

σχετικά. Παρέμειναν, ωστόσο, οι ενστάσεις τους που αφορούν στο με αριθμ. 51/12-12-2019 

Απόσπασμα Πρακτικό του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ.  13036/13-12-2019  (ΑΔΑ: ΨΦΓΔΟΞΛΔ-41Ξ), 

οι οποίες ασκήθηκαν εμπρόθεσμα και εξετάζονται περαιτέρω. 

4.1. 13256/19-12-2019: Συγκεκριμένα, ο/η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις 

ακόλουθες αιτιάσεις: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την ένστασή μου σχετικά με την κατάρτιση των 

προσωρινών πινάκων επιμορφωτών αναφορικά με τη μη μοριοδότηση της υποψηφιότητάς μου και 

τη συμπερίληψή μου στους υποψήφιους με ελλειπή προσόντα (Αρ. πρωτ. υποψ. 6774-02/07/2019) 

με την αιτιολόγηση ότι δεν κατέθεσα το προβλεπόμενο στην παρ. 5 αποδεικτικό, ξένης γλώσσας, 

όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ. Σας επισυνάπτω την επίσημη μετάφραση του τίτλου που έχω ήδη 

καταθέσει και σας παρακαλώ να επανεξετάσετε την απόφασή σας για την υποψηφιότητά μου». 

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ανωτέρω υποψηφίου/ας, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα 

κατατεθειμένα στοιχεία στο φάκελο του/της ενιστάμενου/ης και τα οριζόμενα στη Σελ.13/18 της 

οικείας Πρόσκλησης και δη «5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τα απαραίτητα προσόντα, τα 

όποια αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω:1…, 2…, 3. Καλή γνώση των 

επίσημων ξένων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR- Common European Framework of Reference for 

Languages). Το επίπεδο της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ», 

διαπιστώνει ότι ο/η ενιστάμενος/η δεν έχει προσκομίσει τη μετάφραση του τίτλου γλωσσομάθειας 

κατά την προβλεπόμενη διαδικασία της Πρόσκλησης, παρότι είχε τη δυνατότητα με την υποβολή εκ 

νέου αίτησης. Επισημαίνεται ότι νέα στοιχεία με την υποβολή ένστασης δεν γίνονται δεκτά. Ως εκ 

τούτου η ένσταση απορρίπτεται.  

4.2. 13275/19-12-2019: Συγκεκριμένα, ο/η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις 

ακόλουθες αιτιάσεις: «Σας υποβάλλω την ένστασή µου για την υπ' αρ. πρωτ. 6257/26.06.2019 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. της Πράξης 

«Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)» µε κωδικό ΟΠΣ 5032906.  

Η αίτησή μου με αριθμό πρωτοκόλλου 9522/20/9/2019 απορρίφθηκε λόγω μη κατάθεσης 

πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Ωστόσο, το ζητούμενο πιστοποιητικό, εγκεκριμένο 

από τον ΑΣΕΠ {(ΦΕΚ 1096/27-09-2013) Test of English for International Communication/TOEIC/, 

βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA}, είναι αναρτημένο 

και περιλαμβάνεται στο portfolio μου (στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ)».  

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ανωτέρω υποψηφίου/ας, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα 

κατατεθειμένα στοιχεία στο φάκελο του/της ενιστάμενου/ης και τα οριζόμενα στη Σελ.13/18 της 

οικείας Πρόσκλησης και δη «5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τα απαραίτητα προσόντα, τα 

όποια αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω:1…, 2…, 3. Καλή γνώση των 

επίσημων ξένων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό 
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Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR- Common European Framework of Reference for 

Languages). Το επίπεδο της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ», 

διαπιστώνει ότι ο/η ενιστάμενος/η δεν έχει προσκομίσει τη μετάφραση του τίτλου γλωσσομάθειας. 

Ως εκ τούτου η ένσταση απορρίπτεται.  

4.3. 13445/20-12-2019: Συγκεκριμένα, ο/η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις 

ακόλουθες αιτιάσεις: «Παρακαλώ όπως επανεξετάσετε την αίτηση µου µε αριθμό πρωτ. 7845-

25/07/2019. Βάσει της αιτιολογίας απόρριψής µου δεν κατέθεσα κάποιο από τα διαζευκτικά 

κριτήρια ένταξης της παρ. 5 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ) όπως αυτά ορίζονται στη µε αρ. 

πρωτ. 6257/26-06-2019 Πρόσκληση, γιατί δεν κατέχω κάποιο από αυτά αλλά 1.υπάρχει συνάφεια 

των προσόντων µου µε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία καθώς το 2ο μεταπτυχιακό είναι στα 

Αναλυτικά Προγράμματα, βρίσκομαι στην ολοκλήρωση του διδακτορικού το οποίο ασχολείται µε 

την διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και εμπεριέχεται η διαφοροποίηση (Τριμελής 

επιτροπή: Α.Λ. Παν. Θεσσαλίας, Λ.Κ. Παν. Κύπρου και Π.Α. Παν. Cambridge) 2. έχω 

πραγματοποιήσει σεμινάριο στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία από το Harvard University και είμαι 

πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Το κριτήριο της διάζευξης που θέσατε 

προφανώς µε αποκλείει ακόμη και όταν ολοκληρώσω το διδακτορικό µου. Το γεγονός ότι είμαι 

όμως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων νομίζω θα έπρεπε να συνυπολογίζεται στις βασικές 

προϋποθέσεις. Για όλους τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ όπως επαναξιολογήσετε το φάκελό µου 

καθώς η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί πεδίο των ερευνητικών µου ενδιαφερόντων». 

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ενιστάμενου, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κατατεθειμένα 

στοιχεία στο φάκελό του/της και τα οριζόμενα Σελ.13/18 της οικείας Πρόσκλησης και δη 

«5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια 

αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω: 1... 2... 3... 4... και ή Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία στη συγγραφή προγραμμάτων σπουδών, σχολικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού για 

τις βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και όλων των 

δομών π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π. κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας  ή Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/τρια ενηλίκων) σε 

γνωστικά αντικείμενα των βαθμίδων εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) 

ή/και διαφόρων δομών εκπαίδευσης π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο 

της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.», διαπιστώνει ότι ο/η ενιστάμενος/η δεν διαθέτει κάποιο 

αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη σύμφωνα με την οικεία 

Πρόσκληση αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιμορφωτική εμπειρία. Ως εκ τούτου κρίνεται ότι 

ορθώς δεν εντάχθηκε ο/η ενιστάμενος/η στο εν λόγω Μητρώο και η ένσταση απορρίπτεται.  

4.4. 13495/20-12-2019: Συγκεκριμένα, ο/η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις 

ακόλουθες αιτιάσεις: « …κατά των προσωρινών Πινάκων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του 

Ι.Ε.Π. της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των Μαθητών και των Μαθητριών στο 

πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS)5032906 στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2020. Συμμετείχα στην ως άνω πρόσκληση ως υποψήφιος για ένταξη στο Μητρώο 

Επιμορφωτών και µε την παρούσα ενίσταμαι κατά των προσωρινών πινάκων καθώς έχω 

αποκλειστεί από αυτούς µε την εσφαλμένη αιτιολογία ότι δεν έχω καταθέσει αναγνωρισμένο 

μεταπτυχιακό τίτλο (βλέπε πίνακα Β, α/α 533, αρ. πρωτ. ΙΕΠ 10103-03/10/2019, αιτιολόγηση: Δεν 

κατέθεσε το προβλεπόμενο στην παρ. 5 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ), α/α: 1. 

«Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Διδακτορικό/ Μεταπτυχιακό) αναγνωρισμένος ως προς τη 

συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο»). Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουν κατατεθεί 

εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των παραπάνω προσόντων µου (Διδακτορικό και 

Μάστερ Ειδικής Αγωγής µε τις αντίστοιχες αναγνωρίσεις από το ΔΙΚΑΤΣΑ σε δύο χωριστά αρχεία µε 

πτυχίο και αναγνώριση σε συνεχόμενη μορφή υπό τις ονομασίες "PHD1997-DIΚATSA.pdf "και "MED 

1992 & DIΚATSA. pdf"). Επισυνάπτω αντίγραφο της αίτησής µου και των αντίστοιχων 

ΑΔΑ: 6ΗΔΔΟΞΛΔ-ΦΧΝ



Σελ. 13 από 16. 

δικαιολογητικών όπως αρχικά κατατέθηκαν για να διευκολύνω την αρμόδια επιτροπή στον 

επανέλεγχο του ηλεκτρονικού µου φακέλου. Για τους λόγους αυτούς αιτούμαι να γίνει δεκτή η 

παρούσα ένστασή µου για επανέλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών µου και επανεξέταση της 

ένταξής µου στο Μητρώο Επιμορφωτών». 

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ενιστάμενου, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κατατεθειμένα 

στοιχεία στο φάκελο του/της και τα οριζόμενα Σελ.13/18 της οικείας Πρόσκλησης και δη 

«5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια 

αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω: 1. «Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Διδακτορικό/ 

Μεταπτυχιακό) αναγνωρισμένος ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο…»), 

διαπιστώνει ότι ο/η ενιστάμενος/η δεν έχει προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο 

να προκύπτει ότι έχει κατατεθεί και αποδοθεί από το αρμόδιο όργανο η απαιτούμενη σύμφωνα με 

την οικεία Πρόσκληση συνάφεια. Ως εκ τούτου κρίνεται ότι ορθώς δεν εντάχθηκε ο/η 

ενιστάμενος/η στο εν λόγω Μητρώο και η ένσταση απορρίπτεται.  

5. Ως προς τις ενστάσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν με αριθμ. πρωτοκόλλου: 1. 1902/25η-

02-2020, 2. 1933/26η-02-2020, 3. 1967/28η-02-2020, 4. 1990/28η-02-2020, αφορούν στο με αριθμ. 

το αριθμ. 9/20-02-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ.  1824/21-02-2020  

(ΑΔΑ: 6ΗΘ6ΟΞΛΔ-5Β7) οι οποίες ασκήθηκαν εμπρόθεσμα και εξετάζονται περαιτέρω. 

5.1. 1902/25η-02-2020: Συγκεκριμένα, ο/η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις 

ακόλουθες αιτιάσεις: «Σύμφωνα µε την απόφαση έγκρισης του υπ. Αρ. 2/17- 2-2020 Πρακτικού της 

επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των µητρώων υποψήφιων για την υπ. αρ. πρωτ. 

6257/26-6-2019 πρόσκλησης, η αίτηση µου για ένταξη στο µητρώο Επιµορφωτών του Ι.Ε.Π. για την 

παραπάνω πρόσκληση δεν έγινε δεκτή. Με βάση το κείμενο της απόφασης είχα ενημερωθεί µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ότι η αίτησή µου ήταν ελλιπής. Επειδή δεν είχα αντιληφθεί τη λήψη 

σχετικού email, το αναζήτησα στην αλληλονραφία µου και διαπίστωσα ότι σχετικό µαιλ µου είχε 

σταλεί στις 10/2 και είχε µεταφερθεί στα «ανεπιθύμητα» του λογαριασμού µου. Το µαιλ από την 

υπηρεσία σας ανέφερε ότι το δικαιολογητικό που δεν είχε καταχωρηθεί ήταν η συνάφεια του 

Μεταπτυχιακού - Διδακτορικού τίτλου από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Για αυτό σας 

αποστέλλω συμπληρωματικά την απόφαση χορήγησης επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών που 

είχε εκδώσει ο Δ/ντής Π.Ε. Αν. Αττικής για το Διδακτορικό µου και βασίζεται σε σχετική απόφαση 

του Π.Υ.Σ.Π.Ε. για τη συνάφεια του µε την ιδιότητά µου ως εκπαιδευτικός. Κατανοώντας την 

υποχρέωση της επιτροπής σας να τηρηθούν οι προϋποθέσεις της προκήρυξης θα ήθελα να 

επισημάνω, ότι τόσο ο μεταπτυχιακός όσο και ο διδακτορικός µου τίτλος σπουδών είναι από το 

Π.Τ.Δ.Ε του ΕΚΠΑ µε θέμα «"Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση" και «ΟΛΟκληρωμένο 

ΤΕΧΝΟλογικά Εκπαιδευτικό Εργαστήριο - Σχεδιασμός, Ανάπτυξη - Εφαρμογές στις Φυσικές 

Επιστήμες» αντίστοιχα. Τίτλοι που τεκμηριώνουν άμεσα τη συσχέτισή τους µε το ρόλο µου ως 

εκπαιδευτικός.  

Θεωρώντας ότι πληρώ τα κριτήρια, όπως αποδεικνύεται και από τα συνημμένα, σας παρακαλώ 

όπως εξετάσετε ένταξή µου στο σχετικό μητρώο». 

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ανωτέρω ενιστάμενου/ης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα 

κατατεθειμένα στοιχεία στο φάκελο του/της και τα οριζόμενα Σελ.13/18 της οικείας Πρόσκλησης 

και δη «5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια 

αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω: 1. «Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Διδακτορικό/ 

Μεταπτυχιακό) αναγνωρισμένος ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο…»), 

διαπιστώνει ότι ο/η ενιστάμενος/η δεν έχει προσκομίσει, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία της 

Πρόσκλησης, κάποιο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι έχει κατατεθεί και 

αποδοθεί από το αρμόδιο όργανο η απαιτούμενη σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση συνάφεια. 

Επισημαίνεται ότι νέα στοιχεία με την υποβολή ένστασης δεν γίνονται δεκτά. Ως εκ τούτου η 

ένσταση απορρίπτεται.  
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5.2. 1933/26η-02-2020: Συγκεκριμένα, ο/η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις 

ακόλουθες αιτιάσεις: «Παρακαλώ όπως εξετάσετε την υπ. αρ. πρωτ. 846/25-01-2020 αίτησή µου 

για την ένταξή µου στο µητρώο επιµορφωτών του Ι.Ε.Π. για την Υποστήριξη της Πράξης 

«Επιµόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των µαθητών και µαθητριών στο πλαίσιο της 

διαφοροποιηµένης διδασκαλίας Δ.Δ.), η οποία απορρίφθηκε, καθώς δεν συµπεριλήφθηκαν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είχα αποστείλει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, λόγω 

άγνωστης υπαιτιότητας. Συγκεκριμένα, υπήρξε µια αρχική επικοινωνία στις 12 Φεβρουαρίου 2020, 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στην οποία µου ζητήθηκαν από την κ. Α. Κ., κάποια 

επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Κατόπιν, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία για τη διευκρίνιση των 

σχετικών δικαιολογητικών, στην οποία απάντησα µέσα σε 30 λεπτά από την ενηµέρωσή µας, 

αποστέλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ακολούθησε και νέα 

τηλεφωνική  επικοινωνία επιβεβαίωσης της αποστολής των εγγράφων. Την Παρασκευή 21 

Φεβρουαρίου 2020, αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας, σύµφωνα µε τον οποίο η παραπάνω 

αίτηση είχε απορριφθεί λόγω των ελλιπών δικαιολογητικών. Επικοινώνησα µε την κ. Α. Κ. και µε 

ενηµέρωσε ότι δεν παρέλαβε ποτέ το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε τα σχετικά επισυναπτόµενα 

έγγραφα. Κατόπιν τούτου, σας παρακαλώ να επανεξετάσετε την αίτησή µου την οποία καταχώρησα 

εκ νέου, συµπεριλαµβάνοντας το σχολικό εγχειρίδιο το οποίο εφαρµόσθηκε εδώ και τρία χρόνια σε 

σχολικές µονάδες Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Κιλκίς, και το οποίο ήταν εγκεκριµένο 

από το ΙΕΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης της θεµατικής εβδοµάδας».  

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ανωτέρω ενιστάμενου/ης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα 

κατατεθειμένα στοιχεία στο φάκελο του/της καθώς και την απάντηση του αρμόδιου τεχνικού 

τμήματος του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι στάλθηκε από τον/την ενιστάμενη το 

σχετικό ως ανωτέρω αναφερόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα με το επισυναπτόμενο αρχείο, ωστόσο, 

απορρίφθηκε από το mail server του Ι.Ε.Π. ως ανεπιθύμητο, οπότε  δεν έφτασε ποτέ στην Α.Κ., 

κάνει ως εκ τούτου δεκτή την ένσταση. 

5.3. 1967/28η-02-2020: Συγκεκριμένα, ο/η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις 

ακόλουθες αιτιάσεις: «Σας παρακαλώ να εξετάσετε τηv  έvσταση µου για την αίτηση που σας έχω 

υποβάλλει µε αρ. πρωτ.: 669/22-01-2020 για το Δελτίο Τύπου 18/12/2019 της πρόσκλησης  

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. για επιµόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης μαθητών και 

μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)µε MIS: 5032906, διότι στην 

Απόφαση Δ.Σ. του Ι.Ε.Π περί έγκρισης του υπ' αρ. 2/17.02.20 της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και  

κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ' αρ. πρωτ. 6257/26-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ30ΞΛΔ-

ΚΑΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βρίσκομαι στοv πίνακα Δ  µε σειρά 129 στον οποίο 

αναφέρεται ότι δεν πληρώ  τα τυπικά κριτήρια ένταξης σύμφωνα  µε τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά. Σας ενημερώνω ότι στο portfoIio του Ι.Ε.Π. είναι αναρτημένα τα επιστημονικά, 

διοικητικά προσόντα µου και η προϋπηρεσία µου σε μορφή pdf  σύμφωνα µε τηv προκήρυξη στην 

παράγραφο 5:ΚΡIΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ τα οποία είναι: 1.Πτυχίο(Παιδαγωγική Ακαδημία 

Φλώρινας)  2. Εξομοίωση(Α.Π.Θ.) 3.Μεταπτυχιακός τίτλος «Σπουδές στηv Εκπαίδευση» του Ε.Α.Π. 

4.Διδασκαλείο (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 5.Διδακτική εμπειρία(Αναλυτική Βεβαίωση της Δ/νσης 

Π.Ε. Πέλλας, 33 Έτη 2 Μήνες 12 Ηµέρες) 6.Διδακτικό έργο ΑΣΠΑΙΤΕ  7. Διοικητική εμπειρία 

Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου{Αναλυτική Βεβαίωση της Δ/νσης Π.Ε. Πέλλας, Δ/ντής 10 Έτη 7 

Μήνες 27 Ηµέρες, Προϊσ/νος  9 Μήνες 21 Ημέρες). 8.Αγγλικά Επίπεδο Γ2  9.Τ.Π.Ε. Επίπεδο Α 10. 

Τ.Π.Ε. Επίπεδο Β 11.Σεµινάριο Ειδικής Αγωγής 400 ωρών 12.Σεµινάρια πάνω από 75 ώρες και 

σεμινάρια λιγότερο από 75 ώρες 13.Συγγραφή άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά{Σύνολο 5) 

14.Eισηγήσεις σε συνέδρια {Σύνολο 5). Επίσης στην αίτηση µου αρ. πρωτ.: 669/22- 01-2020) 

αναγράφονται όλα τα επιστηµονικά, διοικητικά προσόντα µου, η διδακτική εµπειρία καθώς και το 

βιογραφικό σηµείωµα σε µορφή pdf. Σας υποβάλλω όλα τα δικαιολογητικά τα οποία έχω 

αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. τα οποία εκτύπωσα από το portfolio και το ιστορικό της 
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διαδικτυακής πύλης e- Ι.Ε.Π. και σας παρακαλώ να µε ενηµερώσετε για τους λόγους που δεν πληρώ 

τα τυπικά προσόντα για την ένταξη µου στο Μητρώο επιµορφωτών της προκήρυξης. Επισυνάπτω: 

1.Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο επιµορφωτών (αρ.πρωτ. : 669-22/01/2020). 2.Βιογραφικό 3. Πτυχίο 

{παιδαγωγικής Ακαδηµίας  Φλώρινας) 4. Εξοµοίωση {Α.Π.Θ.)  

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ενιστάμενου, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κατατεθειμένα 

στοιχεία στο φάκελο του/της και τα οριζόμενα Σελ.13/18 της οικείας Πρόσκλησης και δη 

«5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια 

αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω: 1... 2... 3... 4... και ή Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία στη συγγραφή προγραμμάτων σπουδών, σχολικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού για 

τις βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και όλων των 

δομών π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π. κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας  ή Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/τρια ενηλίκων) σε 

γνωστικά αντικείμενα των βαθμίδων εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) 

ή/και διαφόρων δομών εκπαίδευσης π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο 

της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.», διαπιστώνει ότι ο/η ενιστάμενος/η δεν διαθέτει κάποιο 

αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη σύμφωνα με την οικεία 

Πρόσκληση αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιμορφωτική εμπειρία. Ως εκ τούτου κρίνεται ότι 

ορθώς δεν εντάχθηκε ο/η ενιστάμενος/η στο εν λόγω Μητρώο και η ένσταση απορρίπτεται.  

5.4. 1990/28η-02-2020: Συγκεκριμένα, ο/η ανωτέρω υποψήφιος/α ενίσταται και παραθέτει τις 

ακόλουθες αιτιάσεις: «Με την παρούσα Αίτηση/ Ένσταση ζητώ να ενταχθώ στο Μητρώο της 

Πρόσκλησης 6257/26-06-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΝ30ΞΛΔ-ΚΑΑ). 1.Ως γνωστόν, σε συνέχεια της Πρόσκλησης, 

το Μητρώο άνοιξε εκ νέου κατά το µήνα Ιανουάριο 2020 και παρέμεινε ανοιχτό έως τις 28- 01-

2020. Στο πλαίσιο αυτής της δυνατότητας υποβολής αίτησης, επιχείρησα να υποβάλω αίτηση αλλά 

στάθηκε αδύνατο γιατί δεν είχα προσέξει ότι η καταληκτική ώρα υποβολής ήταν 15:00 και όχι 

24:00, όπως είχα αντιληφθεί. 2. Επικοινώνησα µε ηλεκτρονικό μήνυμα, στις 29-01-2020, µε το 

αρμόδιο  τμήμα του ΙΕΠ και τον Υπεύθυνο της Πράξης, εξηγώντας µε σαφήνεια το αίτημα 

συμπερίληψής µου, το αίτιο µη υποβολής εμπρόθεσμα αίτησης, καθώς και την επιθυμία µου να 

εργασθώ στο αντικείμενο. Πράγματι, οι υπεύθυνοι µου απάντησαν ηλεκτρονικά επισημαίνοντας ότι 

θα είναι δυνατή η εμπλοκή µου κατόπιν αίτησης σε μεταγενέστερες φάσεις υλοποίησης της Πράξης 

και για άλλες ανάγκες της. Τα µηνύματα αυτά, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν στα αρχεία της Υπηρεσίας 

σας. 3. Έµαθα από συναδέλφους ότι το Μητρώο άνοιξε άτυπα για ελάχιστες ημέρες, δίχως να γίνει 

γνωστό στα εκπαιδευτικά sites. Με αυτή την αφορμή, μπήκα στο δικτυακό τόπο του ΙΕΠ και  

πληροφορήθηκα για τη δυνατότητα αίτησης/ ένστασης µε καταληκτική ημερομηνία 28-2-2020 και 

ώρα 15:00. 4. Στη συνέχεια των προαναφερομένων, υποβάλλω ιδιοχείρως την αίτηση/ ένστασή 

µου, εκτιμώντας ότι μπορώ κι εγώ, όπως τόσοι/ες αξιόλογοι/ες συνάδελφοι, που έχουν ήδη 

ενταχθεί στο Μητρώο, να προσφέρω στη συγκεκριμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

Πράξη του ΙΕΠ και παρακαλώ για την εξέταση της συμπερίληψής µου στο Μητρώο.» 

Ως προς τις αιτιάσεις του/της ανωτέρω ενιστάμενου/ης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν έχει 

κατατεθεί καμία αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω Μητρώο εκ μέρους του/της ενιστάμενης και ως εκ 

τούτου η ένσταση απορρίπτεται και δεν εξετάζεται περαιτέρω. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για την 

υποβολή σχετικής αίτησης τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας της 

οικείας Πρόσκλησης (βλ. ΑΔΑ:ΩΩΝ30ΞΛΔ-ΚΑΑ και ΑΔΑ:6ΛΝΖΟΞΛΔ-Σ9Σ) για τη μεγαλύτερη δυνατή 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την αποδοχή της με αριθ. Πρωτ. 1933/26η-02-2020 ένστασης και την μη αποδοχή των 

ενστάσεων με αρ.πρωτ. 13522/20-12-2019, 13523/20-12-2019, 13525/20-12-2019, 13526/20-12-
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2019, 13527/20-12-2019, 13538/20-12-2019, 13539/20-12-2019, 13557/23-12-2019 13582/23-12-

2019, 118/08η-01-2020, 2042/03η-03-2020, 2060/04η-03-2020, 13101/16-12-2019,  13500/20-12-

2019, 13401/20-12-2019, 13433/20-12-2019, 13281/19-12-2019, 13135/17-12-2019, 13185/18-12-

2019, 13256/19-12-2019, 13275/19-12-2019, 13445/20-12-2019, 13495/20-12-2019, 1902/25η-02-

2020, 1967/28η-02-2020, 1990/28η-02-2020, για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 16:00, έληξε η Συνεδρίαση. 

 

Συνημμένο Παράρτημα-Πίνακας (με τα πλήρη ονόματα των ενιστάμενων)». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το ως άνω 

Πρακτικό 1/09-03-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν 

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 6257/26-06-2019 Πρόσκλησης. 

Το συνημμένο Παράρτημα με τα ονόματα των ενιστάμενων αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:15, 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 
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