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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6486/27-05-2022 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 31/26-05-2022 

Σήμερα, 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη 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. Ειρήνη Βερροιοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Εισήγηση για έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

αιτήσεων της υπ’ αρ. 6087/17-05-2022 (28/12-5-2022 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

ΑΔΑ:  Ψ8Ω4ΟΞΛΔ-7ΤΙ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο 

επαγγελματία για τις ανάγκες της Ενέργειας WP1 (T1.2): «Διοικητική και 

οικονομική υποστήριξη» (Administrative and financial support) στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Learning from the Extremes»(Grant 

Agreement, number: LC-01760255 / 101052266 Learning from the Extremes), λόγω 

απουσίας αιτήσεων, έως και τη Δευτέρα 06-06-2022 και ώρα 13:00 

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

Υπεύθυνη του Έργου «Learning from the Extremes», έχει καταθέσει προς έγκριση την 

παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1648/24-05-2022): 

«Σύμφωνα με την Πράξη 62/18-11-2021 του Δ.Σ. του ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) ως φορέας έχει αναλάβει τον ρόλο τόσο του Συντονιστή του Έργου (Project Coordinator) όσο 

και του Εθνικού Συντονιστή (National Coordinator) στο έργο με τίτλο: «Learning from the Extremes» 

(Grant Agreement, number: LC-01760255 / 101052266 LfE/Learning from the Extremes), το οποίο 

υλοποιείται στο πλαίσιο του «Work programme for 2021 and the financing of Pilot Projects and 
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Preparatory Actions in the field of "Communications Networks, Content and Technology"» και του 

Preparatory Action - Increasing access to educational tools in areas and communities with low 

connectivity or access to technologies της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διάρκεια του Έργου είναι δύο 

(2) έτη, από 01-02-2022 έως 31-01-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Συμφωνίας 

Επιχορήγησης. 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

1. Την υπ’ αριθμ. 62/18-11-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 20664/19-11-2021 και 

ΑΔΑ: 6ΨΥ0ΟΞΛΔ-30Γ) με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Ι.Ε.Π. ως Συντονιστή και 

Εταίρου στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο: «Learning from the Extremes» (Grant Agreement no. 

LC-01760255 / 101052266 LfE / Learning from the Extremes)  

2. Την υπ’ αριθμ. 10/17-02-2022 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 1666/21-02-2022 και 

ΑΔΑ: 9Σ0ΞΟΞΛΔ-9ΧΥ) με την οποία ορίστηκε η κα Χωλίδη Σοφία υπεύθυνη του Έργου 

3. Τη Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement number: Grant Agreement no. LC-01760255 

/ 101052266 LfE/ Learning from the Extremes) 

4. Την υπ’ αριθμ. 6087/17-05-2022 (28/12-5-2022 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ΑΔΑ:  Ψ8Ω4ΟΞΛΔ-

7ΤΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία για τις ανάγκες της Ενέργειας 

WP1 (T1.2): «Διοικητική και οικονομική υποστήριξη» (Administrative and financial support) 

 

Εισηγούμαι 

 

την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων της υπ’ αρ. 6087/17-

05-2022 (28/12-5-2022 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ΑΔΑ:  Ψ8Ω4ΟΞΛΔ-7ΤΙ) Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) 

ελεύθερο επαγγελματία για τις ανάγκες της Ενέργειας WP1 (T1.2): «Διοικητική και οικονομική 

υποστήριξη» (Administrative and financial support) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 

Έργου «Learning from the Extremes» (Grant Agreement, number: LC-01760255 / 101052266 

Learning from the Extremes), λόγω απουσίας αιτήσεων, έως και τη Δευτέρα 06-06-2022 και ώρα 

13:00. 

 

 
Συνημμένα: 

1. Η υπ’ αριθμ. 62/18-11-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 20664/19-11-2021 και ΑΔΑ: 6ΨΥ0ΟΞΛΔ-30Γ) με την 

οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Ι.Ε.Π. ως Συντονιστή και Εταίρου στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο: «Learning from the 

Extremes» (Grant Agreement no. LC-01760255 / 101052266 LfE / Learning from the Extremes)  

2. Η υπ’ αριθμ. 10/17-02-2022 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 1666/21-02-2022 και ΑΔΑ: 9Σ0ΞΟΞΛΔ-9ΧΥ) με την οποία 

ορίστηκε η κα Χωλίδη Σοφία υπεύθυνη του Έργου 

3. Η Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement number: Grant Agreement no. LC-01760255 / 101052266 LfE/ Learning 

from the Extremes) 

4. Η υπ’ αριθμ. 6087/17-05-2022 (28/12-5-2022 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ΑΔΑ:  Ψ8Ω4ΟΞΛΔ-7ΤΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία για 

τις ανάγκες της Ενέργειας WP1 (T1.2): «Διοικητική και οικονομική υποστήριξη» (Administrative and financial support)» 

 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της κ. 

Παρασκευής Τρούκη, Προϊσταμένης του Τμήματος Έργων και Δράσεων, και της κ. Ευτυχίας 
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Χαλβαντζή, Προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, ομόφωνα, 

αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση. 

Τα συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο του Έργου. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:10, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Ειρήνη Βερροιοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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