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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 14983/29-09-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 50/29-09-2021 

Σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη 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. 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, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη 

Χαριτωνίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Επιλογή των 20 επιμορφωτών  μετά από τη διενέργεια κλήρωσης για την υλοποίηση 

της Α΄ Φάσης Επιμόρφωσης της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης 

των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης  Διδασκαλίας 

(ΔΔ)»ΟΠΣ (MIS): 5032906.   

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

Γκορτσίλα, Υπεύθυνη της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και 

των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης  Διδασκαλίας (ΔΔ)», έχει καταθέσει προς 

έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2740/27-09-2021): 

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

πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης  

Διδασκαλίας (ΔΔ)» - Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906, ΣΑΕ 2019ΣΕ34510003, Άξονες 

Προτεραιότητας 6, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Στο πλαίσιο της Πράξης απεύθυνε Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την ένταξη στο  Μητρώο επιμορφωτών της Πράξης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 

6257/26-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ. 
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Λαμβάνοντας υπ όψιν: 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 964/12.02.2019 (Α.Δ.Α. ΨΞΞΔ465ΧΙ8-Λ64) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με 

τίτλο «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο 

της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», και MIS: 5032906 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με την υπ’ αρ. πρωτ. 2383/17-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΥ046ΜΤΛΡ-ΔΤ2). 

 Την με αρ. πρωτ. 2406/18-03-2019 (ΑΔΑ:7ΧΡΞΟΞΛΔ-30Π) απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα 

του Υποέργου 1 «Επιστημονική Υποστήριξη, Συντονισμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της 

Πράξης» της πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των 

μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την με  υπ’ αρ. πρωτ. 10325/02-07-2021 (ΑΔΑ: 912ΟΟΞΛΔ-ΗΣ8)1η 

Τροποποίηση  Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονική 

Υποστήριξη, Συντονισμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης» της Πράξης. 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 2407/18-03-2019, (ΑΔΑ: Ω68ΣΟΞΛΔ-ΝΦΝ), Απόφαση Υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 2 «Παραγωγή και Τελική Διαμόρφωση Επιμορφωτικού-Υποστηρικτικού 

Υλικού» της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των 

μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», όπως  αυτή 

τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 11030/21-10-2019, ΑΔΑ: (6Β1ΒΟΞΛΔ-Θ0Κ) 1η 

Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Παραγωγή και Τελική 

Διαμόρφωση Επιμορφωτικού-Υποστηρικτικού Υλικού», της Πράξης  και με την με αρ. πρωτ. 

10326/02-07-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΩΥΟΞΛΔ-3ΡΨ)2η  Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 2 «Παραγωγή και Τελική Διαμόρφωση Επιμορφωτικού-Υποστηρικτικού 

Υλικού», της Πράξης. 

 Την με αρ. πρωτ. 2408/18-03-2021 (ΑΔΑ: 6Σ7ΔΟΞΛΔ-ΒΙΧ)) Απόφασης υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 3-7 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές 

υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. 

πρωτ. 2202/10-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΥΤΟΞΛΔ-ΓΘ6))1ης Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με 

ίδια μέσα του Υποέργου 3-7 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης» και με την  με αρ. πρωτ. 10327/02-

07-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΚΡΟΞΛΔ-Υ5Η)2ης Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του 

Υποέργου 3-7 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης»   της Πράξης.  

 Την με υπ’ αρ. 14798/27-09-2021 (ΑΔΑ ΨΘΖ2ΟΞΛΔ-ΘΧΟ) Πράξη 48/23-09-21 του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π. περί έγκρισης του Πρακτικού 2/14-09-2021 της ΕΟΕ σχετικά με τη διενέργεια κλήρωσης 

για την επιλογή των 20 επιμορφωτών /πολλαπλασιαστών (στελέχη εκπαίδευσης, 

εκπαιδευτικοί αυξημένων τυπικών προσόντων κλπ) από όλες τις Περιφέρειες Εκπαίδευσης 

σύμφωνα με το Υποέργο 1 της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών 

και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)»ΟΠΣ (MIS): 

5032906. 

 Τον πίνακα της κλήρωσης υπό την προϋπόθεση έγκρισής του από το ΔΣ του ΙΕΠ 

 

εισηγούμαι 

 

την επιλογή των 20 επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών οι οποίοι αναδείχθηκαν μέσα από τη 

διαδικασία της κλήρωσης που διεξήχθη διαδικτυακά τη Δευτέρα 27/9 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα της υπ. αρ. 48/23-09-2021 απόφασης του ΔΣ του ΙΕΠ (ΑΔΑ: ΨΘΖ2ΟΞΛΔ-ΘΧΟ) 

και είναι οι κάτωθι: 
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Α.Α. Αρ. πρωτοκόλλου Αρχικά Ονοματεπώνυμο 

1 6342-27/06/2019 Κ.Σ 

2 588-21/01/2020 Μ.Γ 

3 10501-07/10/2019 Π.Β 

4 1189-28/01/2020 Τ.Κ 

5 975-27/01/2020 Τ.Ν 

6 10363-07/10/2019 Τ.Δ 

7 991-27/01/2020 Τ.Π 

8 265-14/01/2020 Μ.Γ 

9 466-17/01/2020 Τ.Χ 

10 676-22/01/2020 Μ.Μ 

11 958-27/01/2020 Α.Β 

12 10342-06/10/2019 Π.Β 

13 9882-28/09/2019 Δ.Σ 

14 408-16/01/2020 Α.Μ 

15 649-22/01/2020 Α.Γ 

16 402-16/01/2020 Σ.Γ 

17 363-15/01/2020 Λ.Ε 

18 918-27/01/2020 Τ.Π 

19 7367-15/07/2019 Τ.Σ 

20 8835-03/09/2019 Κ.Γ 

 

Σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος κάποιων από τους ως άνω επιλεχθέντες, θα κληθεί ισοδύναμος 

αριθμός σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο πίνακας σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα της Πράξης. 

Η συμμετοχή των επιλεγέντων στην επιμόρφωση από την Επιστημονική Ομάδα Έργου προκειμένου 

να καταστούν επιμορφωτές Α΄, ισοδυναμεί με αποδοχή από μέρους τους της συμμετοχής τους στη 

Β΄ Φάση της επιμόρφωσης κατά την οποία θα κληθούν να επιμορφώσουν τους επιμορφωτές Β΄. 

Η επιμόρφωση των ως άνω επιλεγέντων θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και το 

ακριβές πρόγραμμα θα καθοριστεί από την Επιστημονική Ομάδα Έργου. Οι εμπλεκόμενοι θα 

ενημερωθούν για το πρόγραμμα της επιμόρφωσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Η αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων με τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΙΕΠ 

συμπεριλαμβάνεται ως Παράρτημα. 
 

Συνημμένα:  

ΑΔΑ: ΨΝΣΚΟΞΛΔ-Ζ32



Σελ. 4 από 4. 

1) Την υπ’ αρ. πρωτ. 964/12.02.2019 (Α.Δ.Α. ΨΞΞΔ465ΧΙ8-Λ64) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση 

σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 

(Δ.Δ)», και MIS: 5032906 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 2383/17-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΥ046ΜΤΛΡ-ΔΤ2). 

2) Την με αρ. πρωτ. 2406/18-03-2019 (ΑΔΑ:7ΧΡΞΟΞΛΔ-30Π) απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 

«Επιστημονική Υποστήριξη, Συντονισμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης» της πράξης «Επιμόρφωση σε 

Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με  υπ’ αρ. πρωτ. 10325/02-07-2021 (ΑΔΑ: 912ΟΟΞΛΔ-ΗΣ8)1η Τροποποίηση  

Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονική Υποστήριξη, Συντονισμός, Παρακολούθηση και 

Διοίκηση της Πράξης» της Πράξης. 

3) Την υπ’ αρ. πρωτ. 2407/18-03-2019, (ΑΔΑ: Ω68ΣΟΞΛΔ-ΝΦΝ), Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 

«Παραγωγή και Τελική Διαμόρφωση Επιμορφωτικού-Υποστηρικτικού Υλικού» της Πράξης «Επιμόρφωση σε 

Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», 

όπως  αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 11030/21-10-2019, ΑΔΑ: (6Β1ΒΟΞΛΔ-Θ0Κ) 1η Τροποποίηση 

Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Παραγωγή και Τελική Διαμόρφωση Επιμορφωτικού-

Υποστηρικτικού Υλικού», της Πράξης  και με την με αρ. πρωτ. 10326/02-07-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΩΥΟΞΛΔ-3ΡΨ)2η  

Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Παραγωγή και Τελική Διαμόρφωση 

Επιμορφωτικού-Υποστηρικτικού Υλικού», της Πράξης. 

4) Την με αρ. πρωτ. 2408/18-03-2021 (ΑΔΑ: 6Σ7ΔΟΞΛΔ-ΒΙΧ)) Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3-7 

«Υλοποίηση Επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών 

στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906  όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με την με αρ. πρωτ. 2202/10-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΥΤΟΞΛΔ-ΓΘ6))1ης Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 3-7 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης» και με την  με αρ. πρωτ. 10327/02-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΚΡΟΞΛΔ-

Υ5Η)2ης Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3-7 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης»   της 

Πράξης.  

5) Την με υπ’ αρ. 14798/27-09-2021 (ΑΔΑ ΨΘΖ2ΟΞΛΔ-ΘΧΟ) Πράξη 48/23-09-21 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης του 

Πρακτικού 2/14-09-2021 της ΕΟΕ σχετικά με τη διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή των 20 επιμορφωτών 

/πολλαπλασιαστών (στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί αυξημένων τυπικών προσόντων κλπ) από όλες τις 

Περιφέρειες Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Υποέργο 1 της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των 

μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)»ΟΠΣ (MIS): 5032906. 

6) Τον πίνακα της κλήρωσης». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Μπομπαρίδου, Προϊσταμένης του Τμήματος Έργων και Δράσεων, και την έγκριση του 

πίνακα της κλήρωσης με την υπ’ αρ. πρωτ. 2733/27-09-2021 εισήγηση, θέμα που 

προηγήθηκε στην παρούσα συνεδρίαση, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την ως 

άνω εισήγηση. 

To συνημμένο Παράρτημα με την αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων 

με τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΙΕΠ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης. 

Τα λοιπά συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο της Πράξης. 

.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:00, 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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