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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5471/03-05-2022 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 23/28-04-2022 

Σήμερα, 28 Απριλίου 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 Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

Απουσιάζει η κ. Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Ειρήνη Βερροιοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Εισήγηση σύστασης Ομάδας Εργασίας για την επιμόρφωση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 3966/2011 για την υποστήριξη της Πράξης 

«ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654 

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

Ευαγγελινός, Υπεύθυνος της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών», έχει καταθέσει 

προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1300/27-04-2022): 

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από 

την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1. Τη με αριθμ. πρωτ. 5097/20-11-2020 (ΑΔΑ: Ω9Ρ446ΜΤΛΡ-Ζ18) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5070654 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.  

2. Τη με αριθμ. πρωτ.8917/27-08-2020 (ΑΔΑ: 9Γ7ΨΟΞΛΔ-37Χ, Πράξη 42/27-08/2020) Απόφαση 

του Δ.Σ. του ΙΕΠ σχετικά με τον ορισμό Υπεύθυνου της Πράξης 
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3. Τη με αριθμ. πρωτ.3257/06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΜΟΞΛΔ-ΑΛΜ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5070654.  

4. Τη με αρ. πρωτ. 3451/23-03-2022 (Πράξη 14/17-03-2022. ΑΔΑ: ΨΝΕΔΟΞΛΔ-ΔΡ9) Απόφαση 

του ΔΣ του ΙΕΠ για την έγκριση προγραμματισμού και καθορισμού τμημάτων για την 

υλοποίησης της Α΄ και Β’ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» υπό την προϋπόθεση της έγκρισής της από το ΔΣ του ΙΕΠ 

5. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α’/ 24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» 

και ειδικότερα το Άρθρο 15 

6. την επείγουσα ανάγκη για την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ 

που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη Α’ Έκδοση του επιμορφωτικού υλικού 

7. την 281/25-01-2022 (Πράξη 8/03-02-2022) Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ για την έγκριση 

αιτήματος Πρώτης (1ης) τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του ανωτέρω 

Υποέργου 1,  

8. το σχέδιο 1ης τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1, υπό 

την αίρεση της έγκρισής της από την ΕΥΔ 

9. το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη από την παρούσα 

 

εισηγούμαι,  

τη σύσταση Ομάδας Εργασίας του ΙΕΠ χωρίς αμοιβή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 3966/2011 

για α) την επιλογή, διαμόρφωση και σύνθεση επιμορφωτικού υλικού για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ στην 

ειδική εκπαίδευση και β) την επιμόρφωση των Επιμορφωτών/τριών Β’ για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ στα 

διδακτικά αντικείμενα τα οποία δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα της Α’ έκδοσης του 

Επιμορφωτικού υλικού, με σκοπό την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654. 

Ειδικότερα: 

α) στο ΠΕ3 της ΑΥΙΜ του ΥΠ1, όπως έχει υποβληθεί για τροποποίηση, προβλέπεται ότι «Η ΕΟΕ, 

συνεπικουρούμενη από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη του ΙΕΠ ή/και εξωτερικούς 

συνεργάτες που θα συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ χωρίς κόστος για την Πράξη, 

αναλαμβάνει επιπλέον την επιλογή, διαμόρφωση και σύνθεση επιμορφωτικού υλικού για τα μέλη 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Ειδική 

Αγωγή». 

β) στο ΠΕ4 της ΑΥΙΜ του ΥΠ1, όπως έχει υποβληθεί για τροποποίηση, προβλέπεται ότι «Η ΕΟΕ, 

συνεπικουρούμενη από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη του ΙΕΠ ή/και εξωτερικούς 

συνεργάτες που θα συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ, αναλαμβάνει χωρίς κόστος για την 

Πράξη την επιμόρφωση των Επιμορφωτών Β για τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)- 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Ειδική Αγωγή επί του επιμορφωτικού υλικού που θα 

παράξει στο πλαίσιο του ΠΕ3 (βλ. Π3.5)». 

Ως μέλη της Ομάδας Εργασίας προτείνονται οι κάτωθι: 

1. Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π. Ειδικής Παιδαγωγικής 

2. Άννα Αφεντουλίδου, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας 

(Φιλόλογοι) 

3. Ιωάννης Βεντούρης, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π. στις Κοινωνικές Επιστήμες με ειδίκευση στην 

έρευνα 

4. Αναστασία Βυθούλκα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ 
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5. Μάριος Ευαγγελινός, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π. στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με ειδίκευση στην 

Επιμόρφωση 

6. Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π. Μαθηματικών 

7. Παυλίνα Χαραλαμπίδου,  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ 

 

Παραδοτέα 

Α. Π3.5: Επιμορφωτικό υλικό για μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)- Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Ειδική Αγωγή  

Χρόνος υποβολής παραδοτέου: 10/05/2022 

Β. Π4.1: Ηλεκτρονικές αναφορές για τις πραγματοποιθείσες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές 

ώρες  

Χρόνος υποβολής παραδοτέου: 10/06/2022 

Π4.2: Εκθέσεις αποτίμησης εφαρμογής του επιμορφωτικού υλικού.  

Χρόνος υποβολής παραδοτέου: Τέσσερις (4) ημερολογιακές μέρες από την καταληκτική ημερομηνία 

της Α’ φάσης επιμόρφωσης 

 

Επισημαίνονται τα εξής:  

 ως προς τη μεθοδολογία, τηρούνται οι προδιαγραφές της Πράξης, ήτοι οι συνολικές ώρες 

επιμόρφωσης είναι 24 ώρες σύγχρονης και 72 ασύγχρονης. Η Ομάδα Εργασίας θα κρίνει 

ποιες εξ αυτών θα γίνουν με βάση την ήδη διαμορφωθείσα Α’ έκδοση του επιμορφωτικού 

υλικού για την Ειδική Εκπαίδευση και θα επιλέξει, διαμορφώσει και συνθέσει το υπόλοιπο 

υλικό ακολουθώντας την αναλογία μιας (1) ώρας σύγχρονης επιμόρφωσης προς τρεις (3) 

ώρες ασύγχρονης, 

 τα επιμορφωτικά τμήματα έχουν οριστεί σε δύο (2) με την 3451/23-03-2022 Απόφαση του 

ΔΣ του ΙΕΠ, ενώ η κατανομή των ωρών επιμόρφωσης θα εξαρτηθεί από την τελική 

διαμόρφωση του επιλεγμένου υλικού και από τη διαθεσιμότητα των μελών της Ομάδας 

Εργασίας.  

 

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της ομάδας θα ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 

Πράξης, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση του υλικού στο πλαίσιο της επιμόρφωσης. Τα παραδοτέα 

της ομάδας παραλαμβάνονται και εγκρίνονται από το ΔΣ του ΙΕΠ. 

Η διάρκεια των εργασιών της ομάδας υπολογίζεται από την ανάρτησης της παρούσης στη Διαύγεια 

και έως τις 30/06/2022 χωρίς αμοιβή. 

 

Συνημμένα:  

1. η με αριθμ. πρωτ. 5097/20-11-2020 (ΑΔΑ: Ω9Ρ446ΜΤΛΡ-Ζ18) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
«ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5070654 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.  

2. η με αριθμ. πρωτ.8917/27-08-2020 (ΑΔΑ: 9Γ7ΨΟΞΛΔ-37Χ, Πράξη 42/27-08/2020) Απόφαση του Δ.Σ. 
του ΙΕΠ σχετικά με τον ορισμό Υπεύθυνου της Πράξης 

3. η με αριθμ. πρωτ.3257/06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΜΟΞΛΔ-ΑΛΜ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του 
Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654.  

4. η 281/25-01-2022 (Πράξη 8/03-02-2022) Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ για την έγκριση Πρώτης (1ης) 
τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του ανωτέρω Υποέργου 1, υπό την αίρεση της 
έγκρισής της από την ΕΥΔ 

5. η με αρ. πρωτ. 3451/23-03-2022 (Πράξη 14/17-03-2022. ΑΔΑ: ΨΝΕΔΟΞΛΔ-ΔΡ9) Απόφαση του ΔΣ του 
ΙΕΠ για την έγκριση προγραμματισμού και καθορισμού τμημάτων για την υλοποίησης της Α΄ και Β’ 
φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισής της από το ΔΣ του ΙΕΠ 
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6. ο ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α’/ 24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» 

7. το σχέδιο 1ης τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1». 

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, ομόφωνα, αποφασίζει να 

εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση. 

Τα συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο του Έργου. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:50, 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 

ΑΔΑ: ΨΨ5ΓΟΞΛΔ-ΦΧΥ
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