
Σελ. 1 από 5. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 14243/19-01-2023 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 3/19-01-2023 

Σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, 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 Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, 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. 16026/09-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΙΛΟΞΛΔ-Υ2Ι) Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Χρυσούλα 

Βελετάκου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διοικητικής Μέριμνας, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 

265/19-01-2023): 

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

αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16026/09-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΙΛΟΞΛΔ-Υ2Ι) Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένου/ης με θητεία τετραετούς διάρκειας στο 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και στο Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών 

και Συμβάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 

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:  

«…η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
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Σελ. 2 από 5. 

1) τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16026/09-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΙΛΟΞΛΔ-Υ2Ι) Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης με θητεία τετραετούς 

διάρκειας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και στο Τμήμα Προμηθειών, 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΙΕΠ, 

2) τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής 

πύλης του ΙΕΠ: (https//www.iep.edu.gr/services/mitroo/), σύμφωνα με την ως άνω πρόσκληση, 

3) το υπ’ αριθμ 1/29-12-2022 πρακτικό της Επιτροπής  

4) τη βαθμολογία που αποδόθηκε στους/στις υποψήφιους/ες στη διαδικασία της συνέντευξης όπως 

αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙΙ, 

5) το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, 

περί της ακρίβειας και της αληθείας των υποβληθέντων στοιχείων, προχώρησε στη μοριοδότηση των 

κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ως εξής: 

 

Προσόντα και κριτήρια Επιλογής Προϊσταμένου/ης 

Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 

Μέριμνας 

      

ΑΠ 30816/ 

23-12-2022 

ΑΠ 29293/ 

21-12-2022 

ΑΠ 33073/ 

26-12-2022 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ)           

μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ΝΑΙ    ΝΑΙ  

διοικητικός υπάλληλος  ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ       

διοικητικός υπάλληλος  Διευθύνσεων Εκπαίδευσης &  λοιπών 

αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ 
      

διοικητικός υπάλληλος εποπτευόμενων φορέων  ΥΠΑΙΘ κλάδου 

ΠΕ/ΤΕ 
      

μέλη προσωπικού ΙΔΑΧ ΙΕΠ κλάδου ΠΕ/ΤΕ    ΝΑΙ    

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ       

Α. Σπουδές - Κατάρτιση       

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 1  6  6  6 

1. Διδακτορικό Δίπλωμα1       

2. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, 

Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική) επιπέδου B2/ Γ1/ Γ2, σύμφωνα  

με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες 

(CEFR - Common European Framework of Reference for 

Languages)2 

 5  5  5 

Σύνολο Α  11  11  11 

Β. Επαγγελματική Εμπειρία3 ΜΗΝΕΣ ΜΟΡΙΑ ΜΗΝΕΣ ΜΟΡΙΑ ΜΗΝΕΣ ΜΟΡΙΑ 

3. Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση στον δημόσιο ή/και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα (0,5 μ./μήνα) 
30 15 30 15 30 15 

4. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στον δημόσιο ή/και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα (0,5 μ./μήνα) 
30 15 30 15 30 12 
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Σελ. 3 από 5. 

5. Προϋπηρεσία στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα 

σε αντικείμενα συναφή με του Τμήματος (0,75 μ./μήνα) 
40 0 40 20 40 0 

Σύνολο Β  30  50  27 

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 41 61 38 

Γ. Συνέντευξη  28  35  28 

Σύνολο Βαθμολογίας  69  96  66 

 

1  Αν ο/η υποψήφιος/α έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται μόνο για τον διδακτορικό τίτλο.  

Αν ο/η υποψήφιος έχει περισσότερους από έναν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους, μοριοδοτείται μόνο για έναν από αυτούς. 

2  Αν ο/η υποψήφιος/α έχει περισσότερους από έναν τίτλους ξένης γλώσσας, μοριοδοτείται μόνο για τον ανώτερο τίτλο μιας εξ αυτών. 

3  Τα στοιχεία για την επαγγελματική εμπειρία μπορεί να ταυτίζονται χρονικά μεταξύ τους. 

 

 
ΑΠ 34235/ 

27-12-2022 

ΑΠ 30816/ 

23-12-2022 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ)     

μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ΝΑΙ  ΝΑΙ  

διοικητικός υπάλληλος  ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ     

διοικητικός υπάλληλος  Διευθύνσεων Εκπαίδευσης &  λοιπών αποκεντρωμένων 

υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ     

διοικητικός υπάλληλος εποπτευόμενων φορέων  ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ     

μέλη προσωπικού ΙΔΑΧ ΙΕΠ κλάδου ΠΕ/ΤΕ      

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ     

Α. Σπουδές - Κατάρτιση     

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης1  3  3 

1. Διδακτορικό Δίπλωμα1     

2. Συναφής με τις αρμοδιότητες του τμήματος2  

τίτλος σπουδών (πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό)     

3. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, 

Ισπανική) επιπέδου B2/ Γ1/ Γ2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR - Common European Framework of Reference 

for Languages)2 

   3 

Σύνολο Α  3  6 

Β. Επαγγελματική Εμπειρία3 ΜΗΝΕΣ ΜΟΡΙΑ ΜΗΝΕΣ ΜΟΡΙΑ 

4. Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα (0,5 μ./μήνα) 
24 12 24 12 
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Σελ. 4 από 5. 

5. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα 

(0,5 μ./μήνα) 
24 12 24 12 

6. Προϋπηρεσία στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε αντικείμενα 

συναφή με του Τμήματος (0,75 μ./μήνα) 
4 3   

7. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα/ χρηματοδοτούμενα έργα   

(0,5 μ./μήνα)  0  0 

Σύνολο Β  27  24 

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 30 30 

Γ. Συνέντευξη  32  28 

Σύνολο Βαθμολογίας  62  58 

 

1  Αν ο/η υποψήφιος/α έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται μόνο για τον διδακτορικό τίτλο.  

Αν ο/η υποψήφιος έχει περισσότερους από έναν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους, μοριοδοτείται μόνο για έναν από αυτούς. 

2  Τίτλος σπουδών σε τομείς όπως οικονομικά, δημόσια διοίκηση, νομική. 

3  Αν ο/η υποψήφιος/α έχει περισσότερους από έναν τίτλους ξένης γλώσσας, μοριοδοτείται μόνο για τον ανώτερο τίτλο μιας εξ αυτών. 

4  Τα στοιχεία για την επαγγελματική εμπειρία μπορεί να ταυτίζονται χρονικά μεταξύ τους. 

Εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στην παρακάτω κατάταξη των υποψηφίων: 

 

Προϊστάμενος/η Τμήματος  

Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας 

Ονοματεπώνυμο / ΑΠ αίτησης Βαθμολογία 

ΜΠΟΜΠΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 96 

30816/23-12-2022 69 

28348/19-12-2022 66 

33073/26-12-2022 66 

 

Προϊστάμενος/η Τμήματος  

Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

Ονοματεπώνυμο / ΑΠ αίτησης Βαθμολογία 

ΚΟΛΕΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  62 

30816/23-12-2022 58 

28348/19-12-2022 52 

 

 

Ως εκ των ανωτέρω, για τη θέση του Προϊστάμενου του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διοικητικής Μέριμνας προτείνεται η κ. Χρυσή Μπομπαρίδου.  

Ως εκ των ανωτέρω, για τη θέση του Προϊστάμενου του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων προτείνεται ο κ. Σωτήριος Κολεμένος. 

Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται πίνακας με τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων.  

 

...» 
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Σελ. 5 από 5. 

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. 1/2022 Πρακτικό (ΑΠ ΙΕΠ: 38373/29-12-2022) και το υπ’ αριθμ. 2/2023 (ΑΠ ΙΕΠ: 

14119/19-01-2023) της Ειδικής Επιτροπής».  
 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, απέχοντος της ψηφοφορίας του κ. Ν. Μαρίνη, ομόφωνα, 

αποφασίζει να εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση και τα συνημμένα υπ’ αρ. 1 και 2 

Πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 16026/09-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΙΛΟΞΛΔ-Υ2Ι) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Τα υπ’ αρ. 1 και 2 Πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής αποτελούν Παράρτημα της 

παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:30, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 

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