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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1321/12-02-2021 

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. 151/07-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 

6ΧΕΑΟΞΛΔ-ΝΞΛ) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό 

(Φυσικοί) 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.: 392/09-02-

2021): 

 

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

αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 151/07-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 

6ΧΕΑΟΞΛΔ-ΝΞΛ) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό (Φυσικοί) στο 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)». 

Σύμφωνα με τα συνημμένα πρακτικά της επιτροπής τα προσωρινά αποτελέσματα παρουσιάζονται 

παρακάτω με την επισήμανση ότι 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:  
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«…  

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

υπόψη: 

1. τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση, «Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του 

Ι.Ε.Π., 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 ….», καθώς και το ότι για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α ́ 

και Β’, πλην των τυπικών προσόντων που ορίζονται στο Ν. 3966/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε 

και ισχύει, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

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. 

Διευκρινίζεται ότι: 

α) όσοι/ες υποψήφιοι/ες κριθεί ότι δεν καλύπτουν τα ως άνω ουσιαστικά προσόντα και 

προϋποθέσεις κατάληψης της συγκεκριμένης θέσης, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, δεν 

αξιολογούνται περαιτέρω και δεν θα συμπεριληφθούν στους αξιολογικούς πίνακες. 

β) όσων οι υποψηφιότητες κριθούν ως αρκούντως ισχυρές για την κατάληψη θέσης Συμβούλου 

Ι.Ε.Π., θα προκριθούν για το τελικό στάδιο συγκριτικής αξιολόγησης, ως προς το συνολικό τους 

προφίλ και τη παρουσία τους στη συνέντευξη. Η συγκριτική αξιολόγηση θα αποτυπωθεί με πίνακα 

κατάταξης. 

γ) κάθε υποψήφιος/α που θα κριθεί ότι καλύπτει τα ως άνω ουσιαστικά προσόντα και προϋποθέσεις 

κατάληψης θέσης Συμβούλου Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας θα αξιολογηθεί για τη 

θέση για την οποία κρίθηκε καταλληλότερος/η. 

Κατόπιν, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της προσκαλώντας τους υποψήφιους/ες για τη 

διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί στην 

ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. 

 

Κατόπιν διεξοδικής μελέτης της αίτησης των υποψηφίων ως προς την πληρότητα των 

προαπαιτούμενων κριτηρίων που αναφέρονται στην ανωτέρω Πρόσκληση και έχοντας λάβει υπόψη 

το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών που προσκόμισε –κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής- η 

υποψήφια που κατέθεσε την αίτηση με αρ. πρωτ. 873/2-2-2021 (επισυνάπτεται στο παρόν 

Πρακτικό),  

 

τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφασίζουν τα ακόλουθα: 

 

 συνεχίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης και για τις δύο υποψηφιότητες, καθώς κρίθηκαν 

αρκούντως ισχυρές  για την κατάληψη θέσης Συμβούλου στο Ι.Ε.Π.,  
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 κατατάσσουν κάθε υποψήφιο/υποψήφια μόνο για τη θέση Συμβούλου που κρίθηκε ως η πλέον 

συναφής με το συνολικό του/της έργο και προβαίνουν σε συγκριτική ιεράρχηση και αξιολόγηση 

βάσει των κριτηρίων που έχουν ήδη 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 θέση, οι κάτωθι υποψήφιοι με την ακόλουθη σειρά: 

 

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. Οικονομίδης Σαράντος. 

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ 

Συμβούλου Α΄ 

ΠΕ04.01 

ΦΥΣΙΚΟΙ 

Οικονομίδης Σαράντος 1 

Αρ. πρωτ. 873/02-02-2021 2 

 

Α.2. Η θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ δεν πληρώνεται, λόγω μη ύπαρξης υποψηφίου στην 

εν λόγω θέση, μετά την κατάταξη του κ. Σαράντου Οικονομίδη στην 1η θέση του πίνακα για τη θέση 

Συμβούλου Α΄ ΠΕ04.01. 

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.   

 

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

υποψηφίου.  

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 15:50, η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε τις εργασίες της. Μετά 

ταύτα, η Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν Πρακτικό στα μέλη της Επιτροπής και έγινε ομόφωνα 

αποδεκτό. Παραγγέλλεται δε, όπως η 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 Πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, 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. 151/07-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΧΕΑΟΞΛΔ-ΝΞΛ) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό 

προσωπικό (Φυσικοί) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

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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