
 

 

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2017 

ΑΠ: 5906 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σύμφωνα με το απόσπασμα της 35ης/6-9-2017 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ και σε σχέση με την 

υπ’ αριθμ. 4911/27-07-2017 Πρόσκληση, με θέμα Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θητεία τετραετούς 

διάρκειας (ΑΔΑ: 6Υ4ΖΟΞΛΔ-ΥΘΡ), ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης 

υποψηφίων για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων ως 

ακολούθως. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Επιθυμητά Προσόντα Συνέντευξη ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΠΝΙΑΡΗ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΝΑ 55 27 82 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 58.5 18 76.5 

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 55 20 75 

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 10 30 

    

 

Επί του πίνακα για τη θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο 

εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη 

της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή 

απαραδέκτου έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται 

δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες ενστάσεις ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των 

υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή 

αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο ΙΕΠ, Γραφείο 

Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: «Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 

4911/27-7-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση 

Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας (επαναπροκήρυξη) – Υποβολή Ένστασης», 

και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και 



 

 

αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της παραλαβής και 

καταχώρησης και όχι από την ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου. Εάν η τελευταία 

ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας 

των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την 

πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν 

αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται 

εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου είναι πριν της 

καταληκτικής και δεν εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι 

ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα 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. 

 

Με εντολή Προέδρου 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Διοίκησης Προσωπικού 
 
 

Χρυσή Μπομπαρίδου 


