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ΑΔΑ: ΨΜΔΨΟΞΛΔ-Ξ42

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8487/31-07-2020
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 38/31-07-2020
Σήμερα, 31 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, 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. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ.
8144/17-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΟΕΞΟΞΛΔ-ΧΩΧ)
για αποσπάσεις Επιστημονικού Προσωπικού στο Ι.Ε.Π.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι o κ. Γεώργιος
Μπαραλής, Πρόεδρος της Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 8144/17-072020 Πρόσκλησης για αποσπάσεις Επιστημονικού Προσωπικού στο Ι.Ε.Π., έχει καταθέσει
προς έγκριση τα Πρακτικά 1, 2 και 3 της Επιτροπής (αρ. πρωτ.: 2188/31-07-2020):
«Πρακτικό 3/2020
Στην Αθήνα σήμερα, την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο γραφείο του
Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα, αριθ. 36, συνήλθαν
τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων ύστερα από Πρόσκληση του Προέδρου,
η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 36/16-07-2020 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: Ψ9Ρ2ΟΞΛΔ-Δ52) με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. 8144/1707-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΟΕΞΟΞΛΔ-ΧΩΧ). Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι :
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α) κ. Γεώργιος Μπαραλής, Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. και ως Πρόεδρος της Επιτροπής
β) κ. Αναστάσιος Εμβαλωτής, Μέλος Δ.Σ. Ι.Ε.Π., ως μέλος και
γ) κ. Αθηνά Νέλλα, Σύμβουλος Α΄ Ι.Ε.Π., ως μέλος
Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί η κ. Βέρα Σακελλαροπούλου, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ. με
διάθεση στο Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2690/1999, η Επιτροπή
προχώρησε στις εργασίες της για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση: «Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του
ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των
υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων: Α. Επιστημονική συγκρότηση,
γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα. Β. Διοικητικές ικανότητες,
υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. Γ. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης»,
2. το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στη σχετική Πρόσκληση, «η επιλογή θα γίνει βάσει συγκριτικής
αξιολόγησης: α) του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια
με το αντικείμενο της θέσης και β) των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη
στην Ειδική Επιτροπή ….»,
3. την εξειδίκευση των συνεκτιμώμενων κριτηρίων της ως άνω Πρόσκλησης, ήτοι:
• τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος, όπως αυτά υποβλήθηκαν οριστικά στην ειδική
δικτυακή πύλη «e-iep», που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τη δηλωθείσα θέση,
• τη βαθιά και ουσιαστική γνώση του αντικειμένου,
• την προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο,
• τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας,
• την εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
5. το γεγονός ότι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν είναι στην πλειονότητά τους είναι πολύ αξιόλογες,
6. τις υποψηφιότητες που προκρίθηκαν ως αρκούντως ισχυρές για κατάληψη θέση Συμβούλου
Ι.Ε.Π., κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων,
7. τα Πρακτικά με αριθμούς 1/27-07-2020 και 2/29-07-2020 της παρούσας Επιτροπής,
8. την αίτηση ανάκλησης της υποψηφιότητας του κ. ………………με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8414/28-072020 ηλεκτρονικό του μήνυμα προς το Ι.Ε.Π.
τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφασίζουν τα ακόλουθα:
 συνεχίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης μόνο για τις υποψηφιότητες που κρίθηκαν αρκούντως
ισχυρές για την κατάληψη θέσης Συμβούλου στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με το Πρακτικό 2/29-07-2020
και το Παράρτημα του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.
 κατατάσσουν κάθε υποψήφιο/υποψήφια μόνο για τη θέση Συμβούλου Ι.Ε.Π. που κρίθηκε ως η
πλέον συναφής με το συνολικό του/της έργο και να προβούν σε συγκριτική ιεράρχηση και
αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που έχουν ήδη προσδιοριστεί μόνο για τους εννέα
επικρατέστερους.
 Καταλήγουν ότι, κατά το στάδιο της παρούσας τελικής συγκριτικής αξιολόγησης, βάσει του
συνολικού τους προφίλ και της παρουσίας τους στη συνέντευξη, προκρίνονται, κατά αξιολογική
σειρά και ανά γνωστικό αντικείμενο, οι κάτωθι υποψήφιοι:
Α.1. Για τη θέση Συμβούλου Α΄ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ ολοκληρώθηκε η διαδικασία των συνεντεύξεων
και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, όπως αναφέρονται παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε
ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους
κάλυψης της θέσης Συμβούλου Α΄ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ, περιλαμβανομένου και του σταδίου της
συνέντευξης, προκρίνεται ο κ. Ιωάννης Χιωτέλης.
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ΘΕΣΗ
Συμβούλου Α΄
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

Ονόματα

ΣΕΙΡΑ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1

Αρ. πρωτ. 8313/24-07-2020

2

2. Για τη θέση Συμβούλου Α΄ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ολοκληρώθηκε η διαδικασία των
συνεντεύξεων και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, όπως αναφέρονται παραπάνω, η Επιτροπή
κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους
όρους κάλυψης της θέσης Συμβούλου Α΄ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, περιλαμβανομένου και του
σταδίου της συνέντευξης, προκρίνεται ο κ. Κωνσταντίνος Σαλπασαράνης.
ΘΕΣΗ

Ονόματα

ΣΕΙΡΑ

Συμβούλου Α΄
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΑΛΠΑΣΑΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1

Β.1. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ολοκληρώθηκε η διαδικασία των
συνεντεύξεων και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, όπως αναφέρονται παραπάνω, η Επιτροπή
κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους
όρους κάλυψης της θέσης Συμβούλου Α΄ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, περιλαμβανομένου και του
σταδίου της συνέντευξης, προκρίνεται ο κ. Νικόλαος Τάσος.
ΘΕΣΗ

Ονόματα

ΣΕΙΡΑ

Συμβούλου Β΄
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1

Γ. Τέλος, για τη θέση Συμβούλων Β’ ΠΕ86, ΠΕ82 και ΠΕ81, αξιολογήθηκαν όλοι/ες οι υποψήφιοι,
εντούτοις, ουδείς/ουδεμία καταλαμβάνει την προκηρυχθείσα θέση, καθόσον δεν πληρούσαν τα
ουσιαστικά προσόντα και τις προϋποθέσεις κατάληψης αυτής, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω
ενώ για τη θέση Συμβούλου Β’ ΠΕ87 δεν είχε κατατεθεί καμία αίτηση.

Α/Α

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1

Β’ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2

Β΄ ΠΕ81 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)

ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

3

Β΄ ΠΕ82 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)

ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4

Β΄ ΠΕ87 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ)

ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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Η αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Ι.Ε.Π.
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
Πρακτικού.
Παραγγέλλεται δε, όπως ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγηθεί στο Δ.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες.
Υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως εξής:…».
Συν.: Τα Πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, απεχόντων της ψηφοφορίας των κ.κ.: Α. Εμβαλωτή και Γ.
Μπαραλή, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει:
α. το ως άνω Πρακτικό 3/29-07-2020 της Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για
αποσπάσεις Επιστημονικού Προσωπικού στο Ι.Ε.Π. και
β. τα συνημμένα Πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής.
Επισημαίνεται ότι:
1) η αναφορά στους επιλεγέντες/γείσες προς απόσπαση εκπαιδευτικούς σε θέσεις
επιστημονικού προσωπικού στο ΙΕΠ γίνεται με το ονοματεπώνυμο ενώ οι
επόμενοι/ες στην αξιολογική σειρά γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση
2) μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα
με τους όρους της Πρόσκλησης, ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, οι ως άνω
προσωρινοί Πίνακες των αποτελεσμάτων καθίστανται οριστικοί.
Τα Πρακτικά 1 & 2 της Επιτροπής και το συνημμένο Παράρτημα με την αντιστοιχία
του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Ι.Ε.Π. αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 11:00, 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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