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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12124/18-11-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 53/12-11-2020 

Σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2020, 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, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη 

Χαριτωνίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης: α. της Δ’ Πρόσκλησης για υποβολή 

αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας και β. της Πρόσκλησης 

Επικαιροποίησης στοιχείων του μητρώου επιμορφωτών/ριών, που συγκροτήθηκε 

στο πλαίσιο του ΠΕ.1.2. «Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών – Επιλογή 

επιμορφωτών» του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση 

της επιμόρφωσης», στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5008057 

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

Πιτσικάλης, Υπεύθυνος της Πράξης  «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα 

μαθητείας», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 3307/12-11-

2020): 
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«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, που 

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

μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12874/04-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΝ8465ΧΙ8-ΠΓΤ) Απόφαση Ένταξης, 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6732/17-12-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΧΚ465Χ18-Θ2Θ) και ισχύει 

με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1286/26-02-2020 (ΑΔΑ: 6Φ8Ξ46ΜΤΛΡ-ΩΦ9) Απόφαση τροποποίησης της 

Πράξης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

 τους όρους της  υπ’ αριθ. πρωτ. 518/24-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ5ΣΟΞΛΔ-ΖΓΕ) Απόφαση 

υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της 

επιμόρφωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 13336/14-12-2018 (ΑΔΑ: 

6ΠΩ0ΟΞΛΔ-Χ7Φ) και ισχύει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1947/27-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΒΛΦΟΞΛΔ-ΜΣΙ) 

Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, 

 την υπ’ αριθ. πρωτ. 1319/23-02-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκληση εκδήλωσης 

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

Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 

5008057», 

 την υπ’ αριθ. 34/31-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΥ8ΝΟΞΛΔ-90Ζ) Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την 

δημοσίευση 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο 

επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057», 

 τις υπ’ αριθ. πρωτ. 4111/16-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ8ΕΟΞΛΔ-09Χ), 4625/04-05-2018 (ΑΔΑ: 

6ΦΡΛ0ΞΛΔ-46Ω), 11919/23-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ50ΟΞΛΔ-Ζ1Θ), 12397/08-11-2018 (ΑΔΑ: 

610ΑΟΞΛΔ-69Ν), 13069/05-12-2018 (ΑΔΑ: 6Δ1ΙΟΞΛΔ-Η0Τ) Αποφάσεις του ΔΣ του Ι.Ε.Π., με 

τις οποίες εγκρίθηκαν οι πίνακες ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών/ριών της Πράξης, 

 την υπ’ αριθ. 45/17-09-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί Τροποποίησης της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», 

 την υπ’ αριθ. 21/30-04-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε ο επανασχεδιασμός των επιμορφωτικών δράσεων του Ι.Ε.Π. «υιοθετώντας 

τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης στο σύνολο 

των επιμορφωτικών τους δράσεων, τουλάχιστον όσο διαρκούν ειδικά μέτρα, και 

προχωρώντας σταδιακά στις αντίστοιχες τροποποιήσεις των Αποφάσεων Αυτεπιστασίας», 

 την ανάγκη επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων των μελών που είναι ενταγμένα 

στο Μητρώο Επιμορφωτών/ριών της Πράξης (Διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα 

επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματική ιδιότητα, σχέση 

εργασίας κ.λπ.), με σκοπό τον βέλτιστο συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που αφορούν 

στην υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, καθώς και των 

τυπικών προσόντων για τις περιπτώσεις απόκτησης πρόσθετων τίτλων σπουδών 

(μεταπτυχιακό, διδακτορικό κ.λπ.), με σκοπό τον καθορισμό του ποσού της αμοιβής τους, 

 την ανάγκη δήλωσης, από τα μέλη των υπομητρώων ΥΜ1, ΥΜ4 & ΥΜ5 του μητρώου της 

Πράξης, ως προς τη δυνατότητα που έχουν να υλοποιήσουν επιμορφωτικό έργο με τη 

μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ), με δεδομένο ότι: οι θεματικές 

ενότητες: ΘΕ1: Θεσμικό Πλαίσιο – Διαδικασίες υλοποίησης «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 

Μαθητείας, ΘΕ4: Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων – Σύγχρονες μέθοδοι 
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Διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και ΘΕ5: Συμβουλευτική και 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πληροφόρηση, του προγράμματος επιμόρφωσης σε 

θέματα μαθητείας για τις οποίες συγκροτήθηκαν αντίστοιχα τα υπομητρώα ΥΜ1, ΥΜ4 & 

ΥΜ5 είχαν προβλεφθεί να υλοποιηθούν με τη μεθοδολογία της διά ζώσης εκπαίδευσης 

ενώ, με την υπ’ αριθ. 45/17-09-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. προβλέπεται, για τις 

χρονικές περιόδους που ισχύουν ειδικά ή/και έκτακτα μέτρα, στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης του COVID-19 ή άλλων ανάλογων καταστάσεων, η 

επιμόρφωση σε όλες τις θεματικές ενότητες να πραγματοποιηθεί με τη μεθοδολογία της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση συστημάτων διαχείρισης μάθησης (LMS) που 

αξιοποιεί το Ι.Ε.Π. (Moodle, Big blue Button, Microsoft Teams), 

 την πρόβλεψη στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ1.1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Συντονισμός και 

Παρακολούθηση της Πράξης», διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. 

και εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ., οι οποίοι θα επιμορφωθούν καθώς και την κατανομή τους 

σε τμήματα, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  

 τον χρονοπρογραμματισμό της πράξης ως προς την υλοποίηση Γ’ κύκλου επιμόρφωσης στο 

πλαίσιο του Πακέτου εργασίας  ΠΕ2.2 :Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ Β'  Φάση των 

υποέργων 2 έως και 6, ο οποίος σχεδιάζεται να υλοποιηθεί,  εξ αποστάσεως κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, μέσω τηλεδιασκέψεων με χρήση του εργαλείου 

Big Blue Button (BBB), της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. (Moodle) ή 

οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας πλατφόρμας και εργαλείου τηλεδιασκέψεων, διατεθούν 

από τον Φορέα σύμφωνα με τους όρους των αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα των 

υποέργων 1 έως και 6 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48/08-10-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκε «η δημοσίευση της 

Δ’ Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ 

στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057» η οποία 

δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10448/13-10-2020. Επιπλέον,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

51/29-10-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκε η «Πρόσκληση Επικαιροποίησης στοιχείων 

του Μητρώου επιμορφωτών/ριών, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕ.1.2. «Δημιουργία 

μητρώου επιμορφωτών – Επιλογή επιμορφωτών» του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για 

την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε 

θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057» η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 11230/30-

10-2020. 

Τέλος, λόγω των έκτακτων συνθηκών της Πανδημίας του Covid-19 και της αυξημένης χρήσης των 

συστημάτων και υποδομών, ενημερωθήκαμε για προβλήματα λειτουργίας των δικτύων των 

υποψηφίων και για τις σχετικές με αυτά δυσκολίες που αντιμετώπισαν, ως προς την υποβολή της 

αίτησης συμμετοχής. 

 

Μετά των ανωτέρω, εισηγούμαι  

1. την έγκριση τροποποίησης της ημερομηνίας λήξης δημοσίευσης α) της Δ’ Πρόσκλησης για 

υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας και β) της Πρόσκλησης Επικαιροποίησης στοιχείων του 

μητρώου επιμορφωτών/ριών, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕ.1.2. «Δημιουργία μητρώου 

επιμορφωτών – Επιλογή επιμορφωτών» του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την 
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υλοποίηση της επιμόρφωσης», στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών 

σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 και  

2. καταληκτική ημερομηνία να είναι η Δευτέρα 30/11/2020 και ώρα 00:00. 

 

Συνημμένα:  

1. Υπ’ αρ. πρωτ.: 10448/13-10-2020 Πράξη 48/08-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.. 

2. Υπ’ αριθ. πρωτ.: 11230/30-10-2020 Πράξη 51/29-10-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Χαλβαντζή, Προϊσταμένης του Τμήματος Έργων και Δράσεων, ομόφωνα, αποφασίζει να 

εγκρίνει, ως έχει, την παραπάνω εισήγηση. 

Τα συνημμένα αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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