
 

 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017 

ΑΠ: 4728 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συμφώνα με την Πράξη υπ’ αριθμ. 29/20-7-2017 του ΔΣ του ΙΕΠ ανακοινώνονται οι πίνακες 

με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με τις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του ΙΕΠ.  

Οι πρώτοι από τους υποψηφίους για κάθε θέση/ αντικείμενο απασχόλησης είναι οι 

επιλεγέντες και προτεινόμενοι προς απόσπαση για τέσσερα έτη στο ΙΕΠ για την κατάληψη 

της αντίστοιχης θέσης, σύμφωνα με τα καθορισμένα σε κάθε πρόσκληση. 

 

 

1. Ανακοίνωση -Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της 
επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας και των αυτοτελών τμημάτων 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) - (ΑΠ ΙΕΠ - 3912/23-6-2017) 
 

 
Α. Για την Επιστημονική Υπηρεσία η ειδική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω 
ουσιαστικά κριτήρια για την κατάληψη της εκάστοτε δηλωθείσας θέσης – σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση – εξειδικεύοντας τα αναφερόμενα σε αυτήν ως τυπικά 
προσόντα και ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής στην αξιολογική διαδικασία – κατάληξε στον 
παρακάτω πίνακα με αξιολογική σειρά ανά θέση. 

 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, 

 Την ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν καλύπτουν τα ως άνω ουσιαστικά προσόντα και 

προϋποθέσεις κατάληψης της εκάστοτε θέσης δεν αξιολογούνται περαιτέρω και δεν 

συμπεριλαμβάνονται στους αξιολογικούς πίνακες. 

  



 

 

 

Θέση Γνωστικό Αντικείμενο Σειρά  

Σύμβουλος Β 
Ιστορία / Φιλολογία 

------------------------------------- 1 

Σύμβουλος Β Φυσική  

 -------------------------------------  

Σύμβουλος Β  
Θεολογία 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΨΑΛΤΟΥ  1 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΕΚΟΥ 2 

Εισηγητής/τρια 
Παιδαγωγική Δημοτικής Εκπαίδευσης με έμφαση στην επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 

Εισηγητής/τρια -----------------------------------  

Εισηγητής/τρια 
Διδακτική της Τέχνης, Αισθητική Αγωγή 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΗ 1 

Εισηγητής/τρια Ψυχολογία, με έμφαση στη Σχολική Ψυχολογία 

----------------------------------- 1 

Εισηγητής 

Πληροφορική 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ  
1 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΙΩΒΑΣ 2 

ΓΟΥΣΙΟΥ ΑΝΘΗ 3 

Εισηγητής 
Υγεία-Πρόνοια-Ευεξία 

------------------------------------------- 1 

 

Β. Για τη Διοικητική Υπηρεσία η ειδική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω 

ουσιαστικά κριτήρια για την κατάληψη της εκάστοτε δηλωθείσας θέσης – σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση – εξειδικεύοντας τα αναφερόμενα σε αυτήν ως τυπικά 

προσόντα και ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής στην αξιολογική διαδικασία – κατάληξε στον 

παρακάτω πίνακα με αξιολογική σειρά ανά θέση. 

 Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος όπως αυτά υποβλήθηκαν οριστικά στην 
ειδική δικτυακή πύλη «e-iep», που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τη 
δηλωθείσα θέση, 

 Την ουσιαστική γνώση του αντικειμένου, 

 Προηγούμενη σχετική εμπειρία,  

 Την ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας. 



 

 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν καλύπτουν τα ως άνω ουσιαστικά προσόντα και 

προϋποθέσεις κατάληψης της εκάστοτε θέσης δεν αξιολογούνται περαιτέρω και δεν 

συμπεριλαμβάνονται στους αξιολογικούς πίνακες. 

Οργανική Μονάδα/ Αντικείμενο Απασχόλησης  Σειρά  

Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας, Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων – 

Αριθμός θέσεων: 2 

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  2 

Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας, Γραφείο Οικονομικής Παρακολούθησης Έργων - 

Αριθμός θέσεων: 2 

ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΙΣΑΒΕΛΑ 1 

ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 

Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας, Γραφείο  Λογιστικής  Υποστήριξης –  

Αριθμός θέσεων: 2 

------------------------  

Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης -ανάπτυξη και 

συντήρηση εφαρμογών - Αριθμός θέσεων: 2 

ΟΛΓΑ ΚΡΙΝΤΑ  1 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ  2 

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΤΣΙΟΥ  3 

Γραμματεία Αντιπροέδρου  - Αριθμός θέσεων: 1 1 

ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 

ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3 

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης  - Αριθμός θέσεων: 1  

-----------------------------  

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου  - Αριθμός θέσεων: 1 

ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 1 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 2 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ 3 



 

 

2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ειδικού/ης 
Συμβούλου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με απόσπαση διετούς 
διάρκειας (ΑΠ ΙΕΠ 3913/23-6-2017) 

Για τη θέση  του Ειδικού Συμβούλου η ειδική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω 
ουσιαστικά κριτήρια για την κατάληψη της δηλωθείσας θέσης – σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ως άνω πρόσκληση – εξειδικεύοντας τα αναφερόμενα σε αυτήν ως τυπικά προσόντα 
και ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής στην αξιολογική διαδικασία – κατάληξε στον παρακάτω 
πίνακα με αξιολογική σειρά ανά θέση. 

 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 επιστημονικού πεδίου, 

 Την προηγούμενη εμπειρία, 

 Την ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν καλύπτουν τα ως άνω ουσιαστικά προσόντα και 

προϋποθέσεις κατάληψης της εν λόγω θέσης δεν αξιολογούνται περαιτέρω και δεν 

συμπεριλαμβάνονται στους αξιολογικούς πίνακες 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 

ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΩ 4 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 

 

 

3. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις 
εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ 
που υλοποιούνται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) - (ΑΠ ΙΕΠ 
3917/23-6-2017) 

Για τις θέσεις που αφορούν στις ανάγκες των έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στον φορέα, η 

ειδική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω ουσιαστικά κριτήρια για την κατάληψη 

της εκάστοτε δηλωθείσας θέσης – σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση – 

εξειδικεύοντας τα αναφερόμενα σε αυτήν ως τυπικά προσόντα και ελάχιστα κριτήρια 

συμμετοχής στην αξιολογική διαδικασία – κατάληξε στον παρακάτω πίνακα με αξιολογική 

σειρά ανά θέση. 



 

 

 Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος όπως αυτά υποβλήθηκαν οριστικά στην 
ειδική δικτυακή πύλη «e-iep», που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τη 
δηλωθείσα θέση, 

 Την ουσιαστική γνώση του αντικειμένου, 

 Προηγούμενη σχετική εμπειρία,  

 Την ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν καλύπτουν τα ως άνω ουσιαστικά προσόντα και 

προϋποθέσεις κατάληψης της εκάστοτε θέσης δεν αξιολογούνται περαιτέρω και δεν 

συμπεριλαμβάνονται στους αξιολογικούς πίνακες. 

Θέση/ Αντικείμενο απασχόλησης Σειρά 

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για τη διαχείριση έργου 

ΦΡΑΓΚΟΥ-ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2 

ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΩ 4 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 5 

ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 6 

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 

ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2 

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών  

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ 1 

ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 

ΤΣΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3 

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για τη στατιστική επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων  

------------  

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για την εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

---------  

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για την εκπαίδευση μειονοτικών ομάδων  

--------  

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για την εκπαίδευση προσφύγων / μεταναστών 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για την κατάρτιση ερευνητικών προτάσεων  

ΣΕΡΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 



 

 

ΚΟΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για την κοινωνική έρευνα/ κοινωνικές επιστήμες 

ΖΕΡΒΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ 1 

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για τις ΤΠΕ 

ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗ ΜΑΡΙΑ 1 

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για τον τομέα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής, και αυτοματισμού 

ΚΑΚΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 

ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 3 

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για τον τομέα της οικονομίας  

----------  

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για τον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1 

ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΝΝΑ 2 

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για τον τομέα των ναυτιλιακών επαγγελμάτων 

ΦΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 

 

Επί του πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις 

σύμφωνα με τα οριζόμενα σε κάθε πρόσκληση. Μετά την άπρακτη παρέλευση της σχετικής 

προθεσμίας οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον 

σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ. 

 

Με εντολή Προέδρου 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Διοίκησης Προσωπικού 
 
 

Χρυσή Μπομπαρίδου 


