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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3052/02-04-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 16/01-04-2021 

Σήμερα, 1 Απριλίου 2021, 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: Υποβολή των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 2159/11-03-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 

6ΧΒΝΟΞΛΔ-ΤΞΒ) για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό 

(Σύμβουλος Α΄ ΠΕ 80) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

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

Μπομπαρίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 

Μέριμνας, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 946/31-03-

2021): 

«Σας υποβάλουμε προς έγκριση τα πρακτικά 1 έως 2 της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων όσον 

αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2159/11-03-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 

6ΧΒΝΟΞΛΔ-ΤΞΒ) για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)». 

Σύμφωνα με τα συνημμένα πρακτικά της επιτροπής τα προσωρινά αποτελέσματα παρουσιάζονται 

παρακάτω με την επισήμανση ότι η αναφορά στον επιλεγέντα/γείσα προς απόσπαση εκπαιδευτικό 

σε θέση 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:  

«…  
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Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της λαμβάνοντας 

υπόψη:  

1.  τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση κριτήρια επιλογής. 

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 ….», καθώς και το ότι για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Α ,́ 

πλην των τυπικών προσόντων που ορίζονται ως υποχρεωτικά στο Ν. 3966/2011, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

3. το Πρακτικό 1/23-03-2021 της παρούσας Επιτροπής. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στις συνεντεύξεις με τους/τις υποψήφιους/-ες, μέσω 

τηλεδιάσκεψης (με skype), σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του 

Ι.Ε.Π. (24-03-2021). 

Στο Παράρτημα 1 του παρόντος παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία από τη συνέντευξη κάθε 

υποψηφίου/-ας και αποτυπώνεται η εκτίμηση της Επιτροπής.  

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 10:45, η Επιτροπή Αξιολόγησης διέκοψε τις εργασίες της και 

αποφάσισε ομόφωνα να συνεχιστούν οι εργασίες της στις 15:00. 

Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων, συνήλθε και πάλι στις 15:00 

και αφού διαπιστώθηκε  η νόμιμη απαρτία προχώρησε στις εργασίες της λαμβάνοντας υπόψη της: 

1. Τη μελέτη των στοιχείων του βιογραφικού των υποψηφίων και της παρουσίας τους στη 

διαδικασία της συνέντευξης,  

2. Το γεγονός ότι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν είναι όλες αρκούντως ισχυρές για την κατάληψη 

θέσης Συμβούλου Α’ του Ι.Ε.Π.. 

Στο σημείο αυτό, τα μέλη της Επιτροπής : 

 

 προβαίνουν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το Παράρτημα 1, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού,  

 κατατάσσουν κάθε υποψήφιο/υποψήφια για τη θέση Συμβούλου Α΄ Ι.Ε.Π. προβαίνοντας σε 

συγκριτική ιεράρχηση και αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που έχουν προσδιοριστεί. 

Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφασίζουν 

 

ότι, κατά το στάδιο της τελικής συγκριτικής αξιολόγησης, βάσει του συνολικού τους προφίλ και της 

παρουσίας τους στη συνέντευξη, προκρίνονται, κατά αξιολογική σειρά οι κάτωθι υποψήφιοι για τη 

θέση Συμβούλου Α΄ ΠΕ 80 Οικονομολόγου: 

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

Συμβούλου Α΄ ΠΕ 80 Οικονομολόγων 
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 

2408/18-03-2021 2 

 

Η αντιστοιχία του ονοματεπώνυμου των υποψηφίων με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου των αιτήσεων τους 

στο Ι.Ε.Π. περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

Πρακτικού.   
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Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν Πρακτικό στα μέλη της Επιτροπής και έγινε ομόφωνα 

αποδεκτό.  

Παραγγέλλεται δε, όπως ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγηθεί στο Δ.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες.  

…» 

Υπενθυμίζεται ότι επί του πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν  

ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω από  της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ  (e-IEP: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) 

ημερών από την επομένη (και ώρα 13:00) της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (και ώρα 

13:00). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά 

των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Συνημμένα: 

1. Το υπ’ αριθμ. 1/2021  Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής  

2. Το υπ’ αριθμ.  2/2021 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, απεχόντων της ψηφοφορίας των κ.κ. Αναστάσιου 

Εμβαλωτή και Ανδρονίκης Χαριτωνίδου, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την 

παραπάνω εισήγηση και τα συνημμένα Πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης 

υποψηφίων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2159/11-03-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΧΒΝΟΞΛΔ-ΤΞΒ) για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό 

προσωπικό (Σύμβουλος Α΄ ΠΕ 80) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Τα συνημμένα Πρακτικά αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:10, 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 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
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