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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                         
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             Αθήνα,  10/05/2019 

Α.Π. 4255 

 
 
 

 
 

Περιγραφή θέσεων  
 
Οι θέσεις των Συμβούλων Α’ και Β’ κατανέμονται ως εξής: 
 

α/α Βαθμίδα Αντικείμενο 
Αριθμός 
θέσεων 

1 Σύμβουλος Α' Ιστορία 1 

2 Σύμβουλος Α' Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες 1 

3 Σύμβουλος Α' Πληροφορική 1 

4 Σύμβουλος Α' 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με ειδίκευση στην ενταξιακή 
εκπαίδευση 1 

5 Σύμβουλος Α' Σχολική Δημοκρατία  1 

6 Σύμβουλος Α' 
Φυσικές Επιστήμες ( Φυσική ή Χημεία ή Βιολογία ή 
Γεωλογία) 2 

 
 
 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’  
τετραετούς θητείας 

με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης 
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α/α Βαθμίδα Αντικείμενο 
Αριθμός 
θέσεων 

7 Σύμβουλος Β' Αγγλική Γλώσσα  1 

8 Σύμβουλος Β' Γεωπονία, Διατροφή και Περιβάλλον - ΠΕ 88 (τομέας ΕΠΑΛ) 1 

9 Σύμβουλος Β' Διεθνής και Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική 1 

10 Σύμβουλος Β' 
Ελληνική Γλώσσα με έμφαση στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 1 

11 Σύμβουλος Β' Ερευνητική Μεθοδολογία  1 

12 Σύμβουλος Β' 
Μαθηματικά με έμφαση στη διδακτική των Μαθηματικών 
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 1 

13 Σύμβουλος Β' 
Μαθηματικά Ειδικής Αγωγής με έμφαση στη Διδακτική των 
Μαθηματικών 1 

14 Σύμβουλος Β' Μηχανολογία - ΠΕ 82 (τομέας ΕΠΑΛ)   1 

15 Σύμβουλος Β' Μουσική 1 

16 Σύμβουλος Β' Οπτικοακουστική Παιδεία ή/και Κινηματογράφος 1 

17 Σύμβουλος Β' Προγραμματισμός και Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου 1 

18 Σύμβουλος Β' Προσχολική Εκπαίδευση 2 

19 Σύμβουλος Β' 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με ειδίκευση στην εκπαιδευτική 
καινοτομία 1 

20 Σύμβουλος Β' Σχολική Διοίκηση 1 

21 Σύμβουλος Β' Υγεία-Πρόνοια Ευεξία - ΠΕ 87 (τομέας ΕΠΑΛ) 1 

22 Σύμβουλος Β' Φιλολογία  1 

23 Σύμβουλος Β' Φιλολογία  Ειδικής Αγωγής, με έμφαση στη Συμβουλευτική  1 

24 Σύμβουλος Β' 
Φυσικές Επιστήμες (Φυσική ή Χημεία ή Βιολογία ή 
Γεωλογία) 2 

Σύνολο  27 
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Κριτήρια & Διαδικασία Επιλογής  

 
Για την επιλογή υποψηφίων σε θέσεις Συμβούλου Α’ και Β’ θα ληφθούν υπόψη προαπαιτούμενα 
και επιθυμητά κριτήρια. 

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για τις ως άνω θέσεις θα κριθούν βάσει των κριτηρίων, τα οποία 
προβλέπονται ως υποχρεωτικά, από τον ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και 
είναι τα εξής: 

Επίσης, για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α΄ και Συμβούλων Β’, πλην των ως 

άνω προαπαιτούμενων κριτηρίων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΙΕΠ, 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. 

Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί 

από ειδική επιτροπή, ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ, σύμφωνα με το αντικείμενο 

της θέσης. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα ως άνω τυπικά – 

προαπαιτούμενα προσόντα και σε αυτήν θα αξιολογηθεί το επιστημονικό προφίλ τους με 

συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας και γενικής 

συγκρότησης των υποψηφίων.  

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, η οποία θα 

συντάξει και θα εισηγηθεί στο ΔΣ του ΙΕΠ πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΤΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Σύμβουλος Α’ 

1. διδακτορικός τίτλος σπουδών, 

2. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 

3. τουλάχιστον εξαετής διδακτική υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εμπειρία. 

 

Σύμβουλος Β’ 

1. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 

2. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 

3. τουλάχιστον οκταετής διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκπαιδευτική εμπειρία.  
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Αποδεικτικά έγγραφα– Απαραίτητα δικαιολογητικά 
 

1. Η προηγούμενη εμπειρία/προϋπηρεσία/εξειδίκευση αποδεικνύεται γενικότερα σύμφωνα με 

τις διατάξεις που ισχύουν στις διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, και συγκεκριμένα, 

όσον αφορά στο δημόσιο με βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης ή/και πιστοποιητικό 

υπηρεσιακών μεταβολών ή/και βεβαίωση με αποτύπωση καθηκόντων. Τα εν λόγω 

αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την λήξη υποβολής των 

αιτήσεων. 

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική για όλους/ες τους/τις υποψηφίους/υποψήφιες η 

υποβολή δημόσιου εγγράφου που αποδεικνύει την ιδιότητα είτε μονίμου/ης 

εκπαιδευτικού δημόσιας εκπαίδευσης είτε μέλους προσωπικού του φορέα. 

2. Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που 

ισχύουν στις διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, ή με Βεβαίωση Πιστοποίησης Α’ ή Β’ 

επιπέδου Τ.Π.Ε. ή με ειδική βεβαίωση απασχόλησης. 

3. Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στις 

διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ. 

4. Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής είναι απαραίτητη συνυποβολή αναγνώρισης από τον 

ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο όργανο. 

5. Υπάρχει δυνατότητα οι υποψήφιοι/ες να καταθέσουν ένα σύντομο κείμενο (έως 600 λέξεις), 

ως ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους. 

6. Για τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να συμβουλευτούν τις 

σχετικές οδηγίες στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ 

(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php). 

7. Όσον αφορά στις δημοσιεύσεις (μονογραφία, άρθρο, κεφάλαιο σε βιβλίο, εισήγηση 

συνεδρίου) και εν γένει στο επιστημονικό έργο, όταν πρόκειται για ηλεκτρονική δημοσίευση 

μπορεί να αναγραφεί στο σχετικό πεδίο η σχετική υπερσύνδεση, όταν πρόκειται για έντυπη 

δημοσίευση μπορεί να αναγράφεται το ISBN - ISSN – ISMN. Εάν η επιτροπή το κρίνει, μπορεί 

να ζητήσει να προσκομιστούν δημοσιεύσεις σε έντυπη μορφή πριν τη συνέντευξη. Σε κάθε 

περίπτωση, θα πρέπει να ανεβαίνει στο συγκεκριμένο πεδίο, αρχείο με μια συνοπτική 

παρουσίαση- περίληψη του εν λόγω έργου (πχ περίληψη άρθρου).  

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
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Οδηγίες συμπλήρωσης προσωπικού προφίλ και αίτησης 

Βήμα 1 

1. Εάν ΔΕΝ είστε ήδη εγγεγραμμένος/η, κάνετε «Εγγραφή» στη Δικτυακή Πύλη e-IEP 

(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo) συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται. 

Μετά την επιβεβαίωση του e-mail που έχετε δηλώσει, επιλέγετε το «Είσοδος» στο e-IEP. 

2. Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος/η, επιλέγετε «Είσοδος» με τον προσωπικό σας κωδικό. 

Βήμα 2 

Επιλέγετε «Portfolio» προκειμένου να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία της καρτέλας. 

Στο πεδίο Προσωπικά Στοιχεία συμπληρώνονται απαραιτήτως όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία (π.χ. 

Επώνυμο, όνομα, τηλ., δ/νση κλπ.) 

Σημείωση: 

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος/η και επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας, αφού τα 

επικαιροποιήσετε, επιλέγετε «Ενημέρωση». 

Βήμα 3 

Στην ενότητα Portfolio συμπληρώνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά των αντίστοιχων 

κριτηρίων όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε επιμέρους δικαιολογητικό το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες 

σελίδες θα πρέπει να συγχωνευθεί προκειμένου να αναρτηθεί σε ένα και μοναδικό αρχείο pdf 

(1 αρχείο pdf). 

Βήμα 4 

Στο πεδίο «Αιτήσεις» επιλέγετε την αίτηση που σας ενδιαφέρει, υποβάλλετε, προαιρετικά, 

πρόσθετες πληροφορίες σε ένα κείμενο έως 600 λέξεις και, υποχρεωτικά, ανεβάζετε το 

βιογραφικό σας σημείωμα 

Σημειώσεις 

1. Πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξετε τις δηλώσεις στο τέλος της φόρμας αίτησης: 

α) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

β) Συμφωνώ για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων μου, στο αρχείο του ΙΕΠ,. 

2. Με την επιλογή «Αποθήκευση» η αίτησή σας αποθηκεύεται προσωρινά και μπορείτε να την 

επεξεργαστείτε. 

3. Για την υποβολή της αίτησης επιλέγετε την «Οριστική Υποβολή». 

Προσοχή! 

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα υποβληθούν οριστικά δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Μετά την οριστική υποβολή δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την αίτησή σας. 

Οι ενδιαφερόμενοι-υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα-αιτήματα αποκλειστικά 

μέσω helpdesk στο πεδίο «Επικοινωνία». 

 


