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Περιγραφή θέσεων και Τυπικά Κριτήρια Επιλογής 

 

Α.1 Επιστημονική Υπηρεσία  
 

Θέση 

Γνωστικό 
Αντικείμενο/ 
Επιστημονικό 

Πεδίο 

Αριθμός 
θέσεων 

Τυπικά Κριτήρια Επιλογής 

Σύμβουλοι Β’ 

Ιστορία ή Φιλολογία 1 
1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. 

ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής 

2. Πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στις 
επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) 

3. Τουλάχιστον οκταετής εκπαιδευτική 
υπηρεσία. 

 

  

Φυσική 1 

Εισηγητές 

Παιδαγωγική 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης με 
έμφαση στην 
επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

1 

1. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνικού 
Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής στις επιστήμες της εκπαίδευσης 
(Αγωγής)  

2. δεκαπενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική 
υπηρεσία  

ή 
1. είκοσι πενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική 

υπηρεσία και πενταετής, τουλάχιστον, 
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και 
εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

 

  

Ψυχολογία, με 
έμφαση στη Σχολική 
Ψυχολογία 

1 

  

Υγεία-Πρόνοια-
Ευεξία 

1 

 

Για όλες τις ανωτέρω θέσεις, πλην των ως άνω προσόντων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
για αποσπάσεις εκπαιδευτικών  

(α) για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας και 
των αυτοτελών τμημάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ)  

(β) για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο ΙΕΠ  



 

2 

 

 

 

Α.2- Διοικητική Υπηρεσία & Αυτοτελή Τμήματα 
 

Οργανική Μονάδα/ Αντικείμενο 
Απασχόλησης 

Αριθμός 
θέσεων 

Τυπικά προσόντα 

Υποδιεύθυνση Οικονομικής 
Υπηρεσίας, Γραφείο  Λογιστικής  
Υποστήριξης 

2 

1. Τίτλος σπουδών θετικής κατεύθυνσης 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής  

2. Ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής 
 

Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, 
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης -
ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών 

1 

1. Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 19 ή 
ΠΕ20  

2. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο 
τουλάχιστον Β2 

3. Επαγγελματική εμπειρία στο αντίστοιχο 
αντικείμενο της θέσης (ενδεικτικά: 
προγραμματισμός σε PHP, Mysql) 

 

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 1 

1. Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 13 
2. Προϋπηρεσία στο δημόσιο με ενασχόληση στο 

αντικείμενο της θέσης, τουλάχιστον δύο ετών 
 

 

 

Β. Στελέχη για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ 
 

 

Αντικείμενο Απασχόλησης Αριθμός 
Θέσεων 

Τυπικά προσόντα 

Στέλεχος για την εκπαίδευση 
μειονοτικών ομάδων 

1 
1. τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ ή αναγνωρισμένος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 

2. γνώση μιας ξένης γλώσσας σε  επίπεδο 

τουλάχιστον Β2.  

3. προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε 

διοικητική θέση ή εμπλοκή / συμμετοχή σε έργα 

ΕΣΠΑ (τουλάχιστον ένα) ή σχετικές 

μεταπτυχιακές σπουδές με το αντικείμενο 

απασχόλησης ή μία τουλάχιστον επιστημονική 

δημοσίευση σχετική με το αντικείμενο 

απασχόλησης  

 

Στέλεχος για την εκπαίδευση 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

1 

Στέλεχος για την κοινωνική έρευνα/ 
κοινωνικές επιστήμες 

1 

Στέλεχος για την κατάρτιση 
ερευνητικών προτάσεων 

1 

Στέλεχος για τον τομέα της οικονομίας 1 

Στέλεχος για τη στατιστική 
επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων  

1 

Στέλεχος για τη διαχείριση έργου  2 

 


