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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12286/23-07-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 38/22-07-2021 

Σήμερα, 22 Ιουλίου 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 και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζει η κ. Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, 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. 6130/21-05-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΤΟΞΛΔ-ΝΩΕ) Ανακοίνωση - 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως 

επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Άννα Σπανάκη, 

αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 

Μέριμνας, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2106/21-07-

2021): 

«Σας υποβάλουμε προς έγκριση τα πρακτικά 1 έως 7 της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων όσον 

αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6130/21-05-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΤΟΞΛΔ-ΝΩΕ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό στο 

ΙΕΠ. 

Σύμφωνα με τα συνημμένα πρακτικά «…τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφασίζουν τα ακόλουθα: 

 συνεχίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης μόνο για τις υποψηφιότητες που κρίθηκαν ικανοποιητικές 

για την κατάληψη θέσης Συμβούλου στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα παραπάνω Πρακτικά και τα 

Παραρτήματά τους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτών.  

ΑΔΑ: ΡΒΨΧΟΞΛΔ-ΚΜΛ
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 κατατάσσουν κάθε υποψήφιο/υποψήφια στις θέσεις που κρίθηκαν συναφείς με το συνολικό 

του/της έργο, ώστε να προβούν σε συγκριτική ιεράρχηση και αξιολόγηση (έως και) πέντε 

επικρατέστερων υποψηφίων βάσει των κριτηρίων που έχουν προσδιοριστεί.  

 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΄ ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον 

παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της 

θέσης, προκρίνεται η κα Σταυρούλα Παντελοπούλου, η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι των 

συνυποψηφίων της ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσε 

και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη. Οι συνυποψήφιοι της προταθείσας έπονται στην 

κατάταξη, με τη σειρά που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Α΄  

ΠΕ 86 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σ 

ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1 

7229-06/06/2021 2 

7219-06/06/2021 3 

 

 

2. Για τη θέση Συμβούλου Α΄ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, 

προκρίνεται η κα Πολυξένη Μπίλλα, η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι των συνυποψηφίων της ως 

προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσε και της εικόνας που 

προέκυψε από τη συνέντευξη. Οι συνυποψήφιοι της προταθείσας έπονται στην κατάταξη, με τη 

σειρά που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Α΄ 

ΠΕ 02 

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

ΜΠΙΛΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1 

7153-05/06/2021 2 

6865-02/06/2021 3 

6984-03/06/2021 4 

 

3. Για τη θέση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, 

προκρίνονται η κα Αλεξάνδρα Δήμου και η κα Μαρία Μήτση – Αναγνώστου, οι οποίες υπερτερούν 

συνολικά έναντι των συνυποψηφίων τους ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει των 

φακέλων που κατέθεσαν και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη. Οι συνυποψήφιοι τους 

έπονται στην κατάταξη, με τη σειρά που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 

ΑΔΑ: ΡΒΨΧΟΞΛΔ-ΚΜΛ
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄ 

ΠΕ 02 

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΤΣΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 

7153-05/06/2021 3 

6865-02/06/2021 4 

7250-06/06/2021 5 

 

4. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ) η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους 

υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, προκρίνεται η κα Άννα Αφεντουλίδου, 

η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι των συνυποψηφίων της ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσε και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη. Οι 

συνυποψήφιοι της προταθείσας έπονται στην κατάταξη, με τη σειρά που εμφανίζεται στον πίνακα 

που ακολουθεί. 

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ

ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ) 

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1 

7268-07/06/2021 2 

 

5. Για τις θέσεις Συμβούλων Β΄ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ, η Επιτροπή κατέληξε 

ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους 

κάλυψης της θέσης, προκρίνονται η κα Μαρία Δημακοπούλου και ο κ. Χριστοδούλου, οι οποίοι 

υπερτερούν συνολικά έναντι των συνυποψηφίων τους ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, 

βάσει του φακέλου που κατέθεσαν και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη.  

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Β΄ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ) 

 

 

 

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 

7323-07/06/2021 3 

7249-06/06/2021 4 

7546-11/06/2021 5 

 

6. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ η Επιτροπή 

κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους 

όρους κάλυψης της θέσης, προκρίνεται η κα Αργυρώ Χαροκοπάκη, η οποία υπερτερεί συνολικά 

έναντι των συνυποψηφίων της ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που 

κατέθεσε και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη. 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

ΑΔΑ: ΡΒΨΧΟΞΛΔ-ΚΜΛ
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Σ 

ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1 

7268-07/06/2021 2 

 

7. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, 

προκρίνεται η κα Σεβαστή Καπετανάκη, η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι των συνυποψηφίων της 

ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσε και της εικόνας που 

προέκυψε από τη συνέντευξη. 

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ 

ΠΕ80 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 1 

7077-04/06/2021 2 

 

8. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, 

προκρίνεται η κα Σοφία Καραγιάννη, η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι των συνυποψηφίων της ως 

προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσε και της εικόνας που 

προέκυψε από τη συνέντευξη. 

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ 

ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

 

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 1 

7017-03/06/2021 2 

7049-04/06/2021 3 

6242-24/05/2021 4 

7142-05/06/2021 5 

 

9. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ 60 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, 

προκρίνεται η κα Σοφία Χωλίδη, η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι των συνυποψηφίων της ως προς 

τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσε και της εικόνας που προέκυψε 

από τη συνέντευξη. 

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ 

ΠΕ 60 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

 

 

 

ΧΩΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 1 

7010-03/06/2021 2 

6763-01/06/2021 3 

7240-06/06/2021 4 

6484-28/05/2021 5 

 

ΑΔΑ: ΡΒΨΧΟΞΛΔ-ΚΜΛ
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10. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕ 04.01) η Επιτροπή 

κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους 

όρους κάλυψης της θέσης, προκρίνεται ο κ.  Ευάγγελος Κολτσάκης, ο οποίος υπερτερεί συνολικά 

έναντι των συνυποψηφίων του ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που 

κατέθεσε και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη. 

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ 

ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕ 

04.01) 

ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 

7323-07/06/2021 2 

7257-07/06/2021 3 

 

11. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον 

παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της 

θέσης, προκρίνεται ο κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος, βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, 

του φακέλου που κατέθεσε και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη. 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ 

ΠΕ78 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 

 

12. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ή/και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ. ΕΡΓΟΥ ή/και 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από 

τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, προκρίνονται η κα Άρτεμις – 

Ευαγγελία Μαραμπέα και η κα Κωνσταντίνα Κότσαρη, οι οποίες υπερτερούν συνολικά έναντι των 

συνυποψηφίων τους ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που 

κατέθεσαν και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη. 

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ή/και 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ. 

ΕΡΓΟΥ ή/και 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 

ΜΑΡΑΜΠΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 

ΚΟΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 

7156-05/06/2021 3 

7010-03/06/2021 4 

 

13. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ή/και ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΤΠΕ) 

η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που 

πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, προκρίνονται ο κ. Ιωάννης Παρκοσίδης και ο κ. Γεώργιος 

Σπυρόπουλος, οι οποίοι υπερτερούν συνολικά έναντι των συνυποψηφίων τους ως προς τα τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσαν και της εικόνας που προέκυψε από τη 

συνέντευξη. 

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

ΑΔΑ: ΡΒΨΧΟΞΛΔ-ΚΜΛ
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ή/και 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

(ΤΠΕ) 

 

ΠΑΡΚΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 

7181-05/06/2021 3 

7010-03/06/2021 4 

7247-06/06/2021 5 

 

Β. Για τις λοιπές θέσεις, η διαδικασία κυρήσσεται άγονη, όπως αναφέρεται παρακάτω:  

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ή 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 

Δεν πληρούνται τυπικές προϋποθέσεις ή 

αποσύρθηκε η υποψηφιότητα  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β'  ΠΕ07 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Δεν πληρούνται τυπικές προϋποθέσεις ή 

αποσύρθηκε η υποψηφιότητα 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’ ΠΕ81 (ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΠΑΛ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) 

Δεν πληρούνται τυπικές προϋποθέσεις ή 

αποσύρθηκε η υποψηφιότητα 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’ ΠΕ82 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Δεν κατατέθηκαν αιτήσεις 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΠΕ86 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 

 

Κανείς/καμία εκ των υποψηφίων δεν πληροί, 

στο βαθμό που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, 

τις απαιτήσεις της προκηρυσσόμενης θέσης 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β' ΠΕ87 (ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΠΑΛ: ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ –

ΕΥΕΞΙΑΣ) 

Κανείς/καμία εκ των υποψηφίων δεν πληροί, 

στο βαθμό που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, 

τις απαιτήσεις της προκηρυσσόμενης θέσης 

...» 

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

ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (δικτυακή 

πύλη 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). Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου και συγκεκριμένες. 

Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

(συμβατική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις 

ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του 

ενιστάμενου. Οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του 

πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της ηλεκτρονικής 

υποβολής και καταχώρησης. Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν αριθμό 

πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, και δεν 

εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ΄ 

αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
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παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών 

υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία 

(έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). 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 (ΑΠ ΙΕΠ: 9747/29.06.2021) της Ειδικής Επιτροπής  

2. Τα υπ’ αριθμ.  2/2021 έως και 7/2021 Πρακτικά  (ΑΠ ΙΕΠ:12065/21.07.2021) 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 έως 7 της Επιτροπής αξιολόγησης 

υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6130/21-05-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΤΟΞΛΔ-ΝΩΕ) 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς 

διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ 

Τα συνημμένα Πρακτικά 1 έως 7 της Επιτροπής αποτελούν Παράρτημα της παρούσας 

Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:10, 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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