
Σελ. 1 από 9. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8078/30-06-2022 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 36/30-06-2022 

Σήμερα, 30 Ιουνίου 2022, 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 και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζει η κ. Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

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. 5627/05-05-2022 (ΑΔΑ:ΡΛΠΓΟΞΛΔ-Α5Υ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό 

προσωπικό στο 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.: 2020/30-06-2022): 

 

«Σας υποβάλουμε προς έγκριση τα υπ’ αριθμ.  1 (ΑΠ ΙΕΠ: 6514/27-05-2022), 2 έως 9 (ΑΠ ΙΕΠ: 7985/29-

06-2022) πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 

5627/05-05-2022 (ΑΔΑ:ΡΛΠΓΟΞΛΔ-Α5Υ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ. 

Σύμφωνα με τα συνημμένα πρακτικά η Επιτροπή «…λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση, «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», 
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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, 

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

ισχύει, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή́ 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. 

4. το γεγονός ότι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν είναι στην πλειονότητά τους πολύ αξιόλογες,  

5. τις υποψηφιότητες που προκρίθηκαν ως ικανοποιητικές για τις θέσεις Συμβούλων ΙΕΠ, κατά τη 

διαδικασία των συνεντεύξεων, 

6. τα Πρακτικά με αριθμούς 2/03-06-2022, 3/06-06-2022, 4/07-06-2022, 5/08-06-2022, 6/10-06-

2022, 7/14-06-2022 και 8/17-06-2022 της παρούσας Επιτροπής, 

7. την αποστολή των διευκρινιστικών εγγράφων που ζητήθηκαν, 

8. το γεγονός ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά τα αποσταλθέντα στις 16-06-2022 έγγραφα από 

τον/την υποψήφιο/α με αρ. πρωτ. 6296-20/05/2022 αίτησης, καθώς βάσει της Πρόσκλησης «…οι 

προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας… Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με 

την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, 

η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.» (Παράρτημα 

Ι). 

 

τα μέλη της Επιτροπής, ομόφωνα, αποφασίζουν τα ακόλουθα: 

 συνεχίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης μόνο για τις υποψηφιότητες που κρίθηκαν ικανοποιητικές 

για την κατάληψη θέσης Συμβούλου στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα παραπάνω Πρακτικά και τα 

Παραρτήματά τους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτών.  

 κατατάσσουν κάθε υποψήφιο/υποψήφια στις θέσεις που κρίθηκαν συναφείς με το συνολικό 

του/της έργο, ώστε να προβούν σε συγκριτική ιεράρχηση και αξιολόγηση επικρατέστερων 

υποψηφίων βάσει των κριτηρίων που έχουν 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 γνωστικό αντικείμενο, οι κάτωθι υποψήφιοι. Στο Παράρτημα ΙΙ αναγράφεται η 

αντιστοιχία του αρ. πρωτ. αίτησης με το ονοματεπώνυμο των συνυποψηφίων που έπονται των 

προταθέντων με αξιολογική σειρά.  

 

Α.1. Για τη θέση Ειδικού Συμβούλου ΠΕ 02 Φιλολόγων η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον 

παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους, βάσει των φακέλων που κατέθεσαν, η κ. ΚΛΕΙΩ 

ΣΤΑΜΟΥ είναι η μοναδική που πληροί τους όρους κάλυψης της θέσης ως προς τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα, και προκρίνεται βάσει και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη.  

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 
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ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ   

ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 
ΚΛΕΙΩ ΣΤΑΜΟΥ 1 

 

2. Για τη θέση Συμβούλου Α΄ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, 

προκρίνεται η κ. ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι των 

συνυποψηφίων της ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσε 

και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη. Ο/Η συνυποψήφιος/α της προταθείσας έπεται 

στην κατάταξη, με τη σειρά που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Α΄  

ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1 

5972-14/05/2022 2 

 

3. Για τη θέση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, 

προκρίνεται η κ. ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ, η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι των συνυποψηφίων της 

ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει των φακέλων που κατέθεσαν και της εικόνας που 

προέκυψε από τη συνέντευξη. Ο συνυποψήφιος/α της έπεται στην κατάταξη, με τη σειρά που 

εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Για τη 2η θέση Συμβούλου Β ΠΕ 02 Φιλολόγων με ειδίκευση 

στην κλασσική φιλολογία δεν προτείνεται κανείς/καμία εκ των υποψηφίων. 

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄  

ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ 1 

5972-14/05/2022 2 

 

4. Για τη θέση Ειδικού Συμβούλου ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Ο μοναδικός υποψήφιος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ πληροί τους όρους κάλυψης 

της θέσης και προκρίνεται, βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, του φακέλου που 

κατέθεσε και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη. 

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ 1 

 

5. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Ο μοναδικός υποψήφιος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ πληροί τους όρους κάλυψης της 

θέσης και προκρίνεται, βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, του φακέλου που 

κατέθεσε και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη. 
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ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β  

ΠΕ 04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1 

 

6. Για τη θέση ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον 

παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους, βάσει των φακέλων που κατέθεσαν, ο κ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ είναι ο μοναδικός που πληροί τους όρους κάλυψης της θέσης ως προς 

τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και προκρίνεται βάσει και της εικόνας που προέκυψε από τη 

συνέντευξη.  

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ 1 

 

7. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, 

προκρίνεται η κ. ΑΓΛΑΪΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι των συνυποψηφίων 

της ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσε και της εικόνας 

που προέκυψε από τη συνέντευξη. Οι συνυποψήφιοι/ες της προταθείσας έπονται στην κατάταξη, με 

τη σειρά που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄ ΠΕ 05 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ 

ΑΓΛΑΪΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1 

6032-17/05/2022 2 

6252-20/05/2022 3 

 

8. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, 

προκρίνεται η κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΙΓΚΑ, η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι των συνυποψηφίων της ως 

προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσε και της εικόνας που 

προέκυψε από τη συνέντευξη. Οι συνυποψήφιοι/ες της προταθείσας έπονται στην κατάταξη, με τη 

σειρά που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄ ΠΕ 06 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΙΓΚΑ 1 

5998-16/05/2022 2 

6306-20/05/2022 3 

6225-19/05/2022 4 
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6245-19/05/2022 5 

 

9. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, 

προκρίνεται η κ. ΜΑΡΙΑ ΛΑΪΝΑ, η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι των συνυποψηφίων της ως προς 

τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσε και της εικόνας που προέκυψε 

από τη συνέντευξη. Οι συνυποψήφιοι/ες της προταθείσας έπονται στην κατάταξη, με τη σειρά που 

εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄  

ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΛΑΪΝΑ 1 

6168-18/05/2022 2 

6155-18/05/2022 3 

 

10. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ 79 Μουσικής, ΠΕ 91 Θεατρικής 

Αγωγής) η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους 

που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, προκρίνονται ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕ 

79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ), η κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΕΜΗ (ΠΕ 91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) και η κ. ΜΟΝΙΚΑ ΛΙΛΛΗ (ΠΕ 

08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ), οι οποίοι υπερτερούν συνολικά έναντι των συνυποψηφίων τους ως προς τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσαν και της εικόνας που προέκυψε 

από τη συνέντευξη. Οι συνυποψήφιοι/ες των προταθέντων έπονται στην κατάταξη, με τη σειρά που 

εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄ 

ΤΕΧΝΩΝ  

(ΠΕ 08 

Καλλιτεχνικών, 

ΠΕ 79 Μουσικής,  

ΠΕ 91 Θεατρικής 

Αγωγής)   

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕ 79 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 
1 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΕΜΗ (ΠΕ 91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ) 
1 

ΜΟΝΙΚΑ ΛΙΛΛΗ (ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ) 1 

6085-17/05/2022 2 

6276-20/05/2022 3 

6232-19/05/2022 4 

5691-07/05/2022 5 

6268-20/05/2022 6 

 

11. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, 

προκρίνονται η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ και η κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΗ, 
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οι οποίοι υπερτερούν συνολικά έναντι των συνυποψηφίων τους ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσαν και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη. Η 

Επιτροπή, με συγκριτική ιεράρχηση και αξιολόγηση των λοιπών υποψηφιοτήτων που κρίνονται ως 

ικανοποιητικές βάσει των κριτηρίων που έχουν προσδιοριστεί, κατατάσσει τους εννέα (9) 

επικρατέστερους συνυποψηφίους/ες των προταθέντων που έπονται στην κατάταξη, με τη σειρά που 

εμφανίζεται στον αξιολογικό πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄ 

ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ 1 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ 1 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΗ 1 

6242-19/05/2022 2 

5815-10/05/2022 3 

6158-18/05/2022 4 

6263-20/05/2022 5 

6181-19/05/2022 6 

6257-20/05/2022 7 

6234-19/05/2022 8 

6175-18/05/2022 9 

6267-20/05/2022 10 

 

12. Για τη θέση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄ ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους, βάσει των φακέλων που κατέθεσαν, ο κ. ΗΛΙΑΣ 

ΜΠΟΥΛΤΖΗΣ είναι ο μοναδικός που πληροί τους όρους κάλυψης της θέσης ως προς τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα, και προκρίνεται βάσει και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη.  

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄ 

 ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΛΤΖΗΣ 1 

 

13. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ 81 Πολ. Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα 

στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της 

θέσης, προκρίνεται η κ. ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΑΪΔΟΥ, η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι του/της 

συνυποψηφίου/ας της ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που 

κατέθεσε και της εικόνας που προέκυψε από τη συνέντευξη. Ο/Η συνυποψήφιος/α της προταθείσας 

έπεται στην κατάταξη, με τη σειρά που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄  

ΠΕ 81 Πολ. 

Μηχανικών – 

Αρχιτεκτόνων 

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΑΪΔΟΥ 1 

6120-18/05/2022 2 

 

14. Για τη θέση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄ ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον 

παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους, βάσει των φακέλων που κατέθεσαν, ο κ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΤΗΣ είναι ο μοναδικός που πληροί τους όρους κάλυψης της θέσης ως προς τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και προκρίνεται βάσει και της εικόνας που προέκυψε από τη 

συνέντευξη.  

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄  

ΠΕ 83 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΤΗΣ 1 

 

15. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης ως προς 

τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσαν και της εικόνας που 

προέκυψε από τη συνέντευξη προκρίνονται ο κ. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και η κ. ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΣΤΟΥΜΠΑ. 

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄ 

ΠΕ 86 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 1 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 

ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΣΤΟΥΜΠΑ 1 

 

16. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω 

αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης, 

προκρίνεται η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, η οποία υπερτερεί συνολικά έναντι των συνυποψηφίων της 

ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει του φακέλου που κατέθεσε και της εικόνας που 

προέκυψε από τη συνέντευξη. Οι συνυποψήφιοι/ες της προταθείσας έπονται στην κατάταξη, με τη 

σειρά που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β΄  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 

6103-17/05/2022 2 

6280-20/05/2022 3 
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Β. Για τις λοιπές θέσεις, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη, όπως αναφέρεται παρακάτω:  

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Σύμβουλος Β ΠΕ 01 Θεολόγοι Δεν πληρούνται τυπικές προϋποθέσεις  

Σύμβουλος Β ΠΕ 04.01 Φυσικοί Δεν κατατέθηκαν αιτήσεις  

Ειδ. Σύμβουλος ΠΕ 04.02 Χημικοί Δεν κατατέθηκαν αιτήσεις 

Σύμβουλος Β ΠΕ 04.04 Βιολόγοι Δεν πληρούνται τυπικές προϋποθέσεις 

Σύμβουλος Β ΠΕ 11 Φυσικής 

Αγωγής 
Αποσύρθηκε η υποψηφιότητα 

Συμβούλου Β΄ ΠΕ 60 Νηπιαγωγών 

Κανείς/καμία εκ των υποψηφίων δεν πληροί, 

στο βαθμό που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, 

τις απαιτήσεις της προκηρυσσόμενης θέσης 

Σύμβουλος Β ΠΕ 82 Μηχανολόγων Δεν πληρούνται τυπικές προϋποθέσεις 

Ειδ. Σύμβουλος ΠΕ 86 

Πληροφορικής 
Δεν πληρούνται τυπικές προϋποθέσεις 

Σύμβουλος Β ΠΕ 87  

Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας 

Κανείς/καμία εκ των υποψηφίων δεν πληροί, 

στο βαθμό που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, 

τις απαιτήσεις της προκηρυσσόμενης θέσης 

Συμβούλου Β΄ Αξιολόγησης 

Κανείς/καμία εκ των υποψηφίων δεν πληροί, 

στο βαθμό που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, 

τις απαιτήσεις της προκηρυσσόμενης θέσης 

 

...» 

Σημειώνεται ότι επί του πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν 

ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (δικτυακή 

πύλη 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). Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου και συγκεκριμένες. 

Ειδικότερα, 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΄ 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
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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, ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών 

ενστάσεων 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. Τα υπ’ αριθμ. 1 (ΑΠ ΙΕΠ: 6514/27-05-2022), 2 έως 9 (ΑΠ ΙΕΠ: 7985/29-06-2022) Πρακτικά  

της Ειδικής Επιτροπής». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, απεχόντων της ψηφοφορίας των κ.κ. Α. Εμβαλωτή και Α. 

Χαριτωνίδου, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση και τα 

συνημμένα Πρακτικά 1-9 της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά 

στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5627/05-05-2022 (ΑΔΑ:ΡΛΠΓΟΞΛΔ-Α5Υ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό 

προσωπικό στο ΙΕΠ. 

Tα συνημμένα Πρακτικά 1-9 της Ειδικής Επιτροπής αποτελούν Παράρτημα της 

παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:15, 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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