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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1320/12-02-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 8/11-02-2021 

Σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 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. Ειρήνη Βερροιοπούλου, 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. υπ’ αριθμ. πρωτ. 349/15.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΨΙΗΟΞΛΔ-ΒΕΛ) 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων 

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.: 413/10-02-

2021): 
 

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

αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 349/15-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΙΗΟΞΛΔ-ΒΕΛ)  Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας. 

Σύμφωνα με τα συνημμένα πρακτικά της επιτροπής τα προσωρινά αποτελέσματα παρουσιάζονται 

παρακάτω με την επισήμανση ότι η αναφορά στους επιλεγέντες/γείσες για την εκάστοτε θέση γίνεται 

με το ονοματεπώνυμο ενώ οι επόμενοι/ες στους πίνακες  κατάταξης  γίνεται με τον αριθμό 

πρωτοκόλλου της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση:  

 

«…  

ΑΔΑ: ΩΜΦΓΟΞΛΔ-ΣΕ9



Σελ. 2 από 6. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της.  

 

Κατά πρώτον ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι ο/η υποψήφιος/α με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ αίτηση 510/22-01-2021, απέσυρε την υποψηφιότητά του/της (ΑΠ ΙΕΠ: 1146/08-02-

2021), αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα δεν 

αξιολογείται. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Επιτροπή συμφώνησε ως προς τους θεματικούς άξονες των 

συνεντεύξεων, οι οποίοι θα αποτελέσουν και τη βάση αξιολόγησης και συγκριτικής κατάταξης των 

υποψηφιοτήτων ως εξής: 

– Γενική εικόνα βιογραφικού και συνολικής παρουσίασης 

– Επιστημονική συγκρότηση 

– Επαγγελματική ταυτότητα σε σχέση με τη θέση εργασίας στο ΙΕΠ 

– Ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης 

…. 

Η μοριοδότηση των υποψηφίων για κάθε θέση έχει ως εξής: 

 

Μοριοδότηση υποψηφίων για τη θέση Προϊσταμένου/ης στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής 

Υπηρεσίας 

 793/29-01-2021 769/28-01-2021 

Β.1 Σπουδές – Κατάρτιση ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (5 μ.) / Διδακτορικό Δίπλωμα 

(10 μ.) 
10 5 

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2(1 μ.)/ Γ1 (2 

μ.)/ Γ2(3μ. ) 
0 3 

Τίτλος Σπουδών με αντικείμενο Οικονομικά ή/και Λογιστική (17 μ.) 0 17 

Σύνολο Β.1 10 25 

Β.2 Επαγγελματική Εμπειρία ΕΤΗ ΜΟΡΙΑ ΕΤΗ ΜΟΡΙΑ 

Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση στον δημόσιο ή/και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα (1μ./έτος, μεγ. 7 έτη/7μ.) 
0 0 7 7 

Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στον δημόσιο ή/και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα (1μ./έτος, μεγ. 7 έτη/7μ.) 
0 0 7 7 

Προϋπηρεσία/ εμπειρία στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα σε αντικείμενα συναφή με της Υποδιεύθυνσης (1μ./έτος, 

μεγ. 7 έτη/7μ.) 

0  7 7 

Εμπειρία/Προϋπηρεσία σε Χρηματοδοτούμενα και 

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (2μ./έτος, μεγ. 7 έτη/14μ.) 
2,33 4,66 7 14 

Σύνολο Β.2  4,66  35 

Β.3 Συνέντευξη   10   35 

Σύνολο Βαθμολογίας   24,66  95 
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Μοριοδότηση υποψηφίων για τη θέση Προϊσταμένου/ης στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Ελέγχου, 
Εκκαθάρισης Δαπανών & Εντολής Πληρωμών  

 
 793/29-01-2021 768/28-01-2021 

Β.1 Σπουδές – Κατάρτιση ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (5 μ.) / Διδακτορικό Δίπλωμα 

(10 μ.) 
10 0 

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2(1 μ.)/ Γ1 (2 

μ.)/ Γ2(3μ. ) 
0 0 

Τίτλος Σπουδών με αντικείμενο Οικονομικά ή/και Λογιστική (12 μ.) 0 12 

Σύνολο Β.1 10 12 

Β.2 Επαγγελματική Εμπειρία ΕΤΗ ΜΟΡΙΑ ΕΤΗ ΜΟΡΙΑ 

Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση στον δημόσιο ή/και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα (2μ./έτος, μεγ. 5 έτη/10μ.) 
0 0 5 10 

Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στον δημόσιο ή/και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα (2μ./έτος, μεγ. 5 έτη/10μ.) 
0 0 5 10 

Προϋπηρεσία/ εμπειρία στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα σε αντικείμενα συναφή με της Υποδιεύθυνσης (2μ./έτος, 

μεγ. 5 έτη/10μ.) 

0 0 5 10 

Εμπειρία/Προϋπηρεσία σε Χρηματοδοτούμενα και 

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (2μ./έτος, μεγ. 5 έτη/10μ.) 
2,33 4,66 5 10 

Σύνολο Β.2  4,66  40 

Β.3 Συνέντευξη   10   35 

Σύνολο Βαθμολογίας   24,66  87 

 
 

Μοριοδότηση υποψηφίων για τη θέση Προϊσταμένου/ης στο Τμήμα Εξοφλήσεων & Πάγιων 
Προκαταβολών  

 793/29-01-2021 768/28-01-2021 

Β.1 Σπουδές – Κατάρτιση ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (5 μ.) / Διδακτορικό Δίπλωμα 

(10 μ.) 
10 0 

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2(1 μ.)/ Γ1 (2 

μ.)/ Γ2(3μ. ) 
0 0 

Τίτλος Σπουδών με αντικείμενο Οικονομικά ή/και Λογιστική (12 μ.) 0 12 

Σύνολο Β.1 10 12 

Β.2 Επαγγελματική Εμπειρία ΕΤΗ ΜΟΡΙΑ ΕΤΗ ΜΟΡΙΑ 

Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση στον δημόσιο ή/και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα (2μ./έτος, μεγ. 5 έτη/10μ.) 
0 0 5 10 

Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στον δημόσιο ή/και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα (2μ./έτος, μεγ. 5 έτη/10μ.) 
0 0 5 10 
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Προϋπηρεσία/ εμπειρία στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα σε αντικείμενα συναφή με της Υποδιεύθυνσης (2μ./έτος, 

μεγ. 5 έτη/10μ.) 

0 0 5 10 

Εμπειρία/Προϋπηρεσία σε Χρηματοδοτούμενα και 

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (2μ./έτος, μεγ. 5 έτη/10μ.) 
2,33 4,66 5 10 

Σύνολο Β.2  4,66  40 

Β.3 Συνέντευξη   10   35 

Σύνολο Βαθμολογίας   24,66  87 

 

Εκ των ανωτέρω,  

(α) Για τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, η Επιτροπή 

κατέληξε στην παρακάτω κατάταξη των υποψηφίων:  

 

Προϊστάμενος/η Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΕΠ 

ΑΠ αίτησης Βαθμολογία  

769/28-01-2021 95 

793/29-01-2021  24,66 

 

(β) Για τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης Τμήματος Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης 

Δαπανών & Εντολής Πληρωμών, η Επιτροπή κατέληξε στην παρακάτω κατάταξη των υποψηφίων:  
 

Προϊστάμενος/η Τμήματος Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών 

& Εντολής Πληρωμών 

ΑΠ αίτησης Βαθμολογία  

768/28-01-2021  87 

793/29-01-2021  24,66 

 

(γ) Για τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης Τμήματος Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών,  η 

Επιτροπή κατέληξε στην παρακάτω κατάταξη των υποψηφίων:  
 

Προϊστάμενος/η Τμήματος Εξοφλήσεων & Πάγιων Προκαταβολών 

ΑΠ αίτησης Βαθμολογία  

768/28-01-2021  87 

793/29-01-2021  24,66 
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Σημειώνεται ότι η ως άνω κατάταξη έγινε με βάση τον αριθμό των υποψηφίων που συμμετείχαν, 

λαμβάνοντας δε υπόψη ότι δεν προκύπτει από την οικεία Πρόσκληση κάποιο όριο μορίων για τον 

αποκλεισμό ή μη των συμμετεχόντων από την κατάταξή τους. Κατόπιν των ανωτέρω, ο/η 

υποψήφιος/α με αρ. πρωτ. αίτησης 793/29-01-2021, που υπέβαλε αίτηση και για τις τρεις θέσεις της 

προκήρυξης, κατατάχθηκε μεν στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο 

εδάφιο, δεν διαφάνηκε, ωστόσο, είτε από τα στοιχεία του βιογραφικού είτε από τη διαδικασία της 

συνέντευξης να διαθέτει επαρκή στοιχεία για να αναλάβει καμία από τις θέσεις ευθύνης τέτοιου 

επιπέδου και εξειδίκευσης. 

 

Η κ. Μηλιαρά έχει δυνατότητες να αναλάβει είτε το Τμήμα Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης 

Δαπανών & Εντολής Πληρωμών είτε το Τμήμα Εξοφλήσεων & Πάγιων Προκαταβολών τόσο βάσει των 

στοιχείων του βιογραφικού της όσο και βάσει της αποτίμησης της συνέντευξης. Συνεπώς προτείνεται 

η κ. Μηλιαρά είτε για τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης Τμήματος Προϋπολογισμού, Ελέγχου, 

Εκκαθάρισης Δαπανών & Εντολής Πληρωμών είτε για τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης του 

Τμήματος Εξοφλήσεων & Πάγιων Προκαταβολών, κατά την κρίση του ΔΣ του ΙΕΠ.   

 

Για τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής  Υπηρεσίας του ΙΕΠ 

προτείνεται η κ. Χαλβαντζή.  

 

Συνημμένα παρατίθεται κατάλογος αντιστοίχισης ονομάτων και αριθμών πρωτοκόλλου των 

αιτήσεων (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ).  

 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνονται η συζήτηση του θέματος και οι εργασίες της Επιτροπής και λύεται 

η συνεδρίαση.» 

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

ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω από της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ  

(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). 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 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 της Ειδικής Επιτροπής  

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

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
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Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, απέχοντος της ψηφοφορίας του κ. Νικόλαου Μαρίνη, 

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. 349/15-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΙΗΟΞΛΔ-ΒΕΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ), και ειδικότερα: 

Α) για τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής  Υπηρεσίας 

του ΙΕΠ προτείνεται η κ. Χαλβαντζή Ευτυχία, 

Β) η κ. Μηλιαρά Ελένη προτείνεται να αναλάβει το Τμήμα Προϋπολογισμού, Ελέγχου, 

Εκκαθάρισης Δαπανών & Εντολής Πληρωμών. 

Τα συνημμένα Πρακτικά αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:40, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Ειρήνη Βερροιοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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