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Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ´ αρ. πρωτ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ.Β´/10-12-2018) περί «Κανονισμού 
Εσωτερικής Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 19 του Ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 69 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 
102/Α´/12-06-2018). 

3. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, όπως ισχύουν.  

4. Την υπ΄ αρ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/Β΄ Υ.Ο.Δ.Δ./20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των 
μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και ορισμός νέων». 

5. Την υπ´ αρ. 8745/07-08-2020 Υ.Α. - ΦΕΚ 607/10-08-2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. σε συνδυασμό με την υπ´ αρ. 29/21-
07-2016 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ (ΑΔΑ: 68ΔΞΟΞΛΔ-ΨΨ4) με Θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ», 

6. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α´/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-
2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α´) και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

7. Την υπ’ αρ. 75365/06.07.2021 (ΦΕΚ 3051/Β) Υπουργική Απόφαση με θέμα  «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία 137675/EΥΘΥ/1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 
110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’» (Β’ 
5968) καθώς και τις Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού της  ΕΥΘΥ με αριθ. πρωτ.: 
61665 - 11/06/2019. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ο 
οποίος αντικατέστησε τον Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29-8-2018) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων» και τα όσα ορίζονται από τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679). 

10. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 «Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων του 
Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του 
άρθρου 58 του Ν. 4075/12 (ΦΕΚ 89 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 181 του Ν. 4823/21 (ΦΕΚ 136 
Α) και ισχύει.  

12. Την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
41 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
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και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26Α) και του άρθρου 28 του Ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.» (ΦΕΚ 176Α), όπως ισχύουν.  

13. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.).  
14. Του συνόλου των διατάξεων ασφαλιστικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου που διέπουν την 

ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων που θα ανατεθούν, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1004/11-03-2021 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος  Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
(ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω 
Παρατηρητηρίου Μετάβασης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΔΒΜ151 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4825), όπως ισχύει.  

16. Την υπ’ αρ. 27/27-05-2021 (ΑΔΑ: Ρ4ΥΔΟΞΛΔ-3ΛΖ) Πράξη του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή 
του Ι.Ε.Π. στην προαναφερόμενη πρόσκληση σε σύμπραξη με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και 
Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και ορίστηκε η κα Παρασκευή Τρούκη ως Υπεύθυνη της Πράξης. 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 134370/09-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΒΕ46ΜΤΛΡ-3ΒΦ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
«Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης», με κωδικό ΟΠΣ 
5124310 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

18. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΑΔ: 222426) 
19. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1149/03-02-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΖΧΟΞΛΔ-ΕΕΒ) Συμφωνητικό Σύμπραξης μεταξύ Ι.Ε.Π και 

Ε.Ι.Ε.Α.Δ. στο πλαίσιο της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω 
Παρατηρητηρίου Μετάβασης» με κωδικό ΟΠΣ 5124310. 

20. Την υπ’ αρ. 10/17-02-2022 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίνεται η 
διενέργεια της παρούσας Πρόσκλησης για την επιλογή Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών και 
Εμπειρογνωμόνων. 

21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1595/18-02-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΖΧΟΞΛΔ-ΕΕΒ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του 
Υποέργου 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση της Πράξης» της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και 
Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5124310 του ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

22. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Ιχνηλάτηση 
Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» με κωδικό ΟΠΣ 5124310, ΣΑΕ 
2021ΣΕ34510168. 

 

Απευθύνει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

για την υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών 

Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» με κωδικό ΟΠΣ 5124310.  

 

Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση αφορά ανάθεση σε: 

• Τρεις (3) Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες 

• Έως τέσσερις (4) Εμπειρογνώμονες  

 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Σκοπός της Πράξης  

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών 

Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» με κωδικό ΟΠΣ 5124310 σε σύμπραξη με το Εθνικό 

Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).  
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Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία μηχανισμού για την παρακολούθηση και 

αποτίμηση της πορείας ολοκλήρωσης της φοίτησης, καθώς και της διαδικασίας μετάβασης σε κύκλο 

σπουδών ανώτερου επιπέδου ή/και στην αγορά εργασίας. Μέσω του μηχανισμού θα παρακολουθούνται οι 

μεταβάσεις στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες και οι μεταβάσεις από την εκπαίδευση στην αγορά 

εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα καταγράφονται στοιχεία των μεταβάσεων όπως ενδεικτικά οι σχολικές και 

εργασιακές/επαγγελματικές προτιμήσεις των μαθητών. Σκοποί της προτεινόμενης Πράξης είναι η 

υποστήριξη πολιτικών εκπαίδευσης, η εποπτεία και υποστήριξη της φοίτησης των μαθητών και μαθητριών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος 

(μηχανισμός ιχνηλάτησης) και εφαρμογών (π.χ. εξειδικευμένου ηλεκτρονικού κόμβου/portal, συστήματος 

επιχειρηματικής ευφυίας) που καθιστούν δυνατή τη  σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά 

εργασίας, προκειμένου οι τελικοί χρήστες (μαθητές/τριες, γονείς, εκπαιδευτικοί) να έχουν στη διάθεσή τους 

πληροφορίες και εργαλεία αναζήτησης και αναπαράστασης της πληροφορίας, που τους υποστηρίζουν στη 

διερεύνηση εκπαιδευτικών και εργασιακών δυνατοτήτων/επιλογών. Ο εξειδικευμένος ηλεκτρονικός κόμβος 

είναι η βασική εφαρμογή που θα προσφέρει εργαλεία ενημέρωσης των μαθητών/γονέων/εκπαιδευτικών 

και θα λειτουργεί ως υπηρεσία υποστηρικτική στις ήδη θεσμοθετημένες δράσεις Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. Οι τελικοί χρήστες θα ενημερώνονται για τον κόμβο αυτόν και τις  δυνατότητες που 

προσφέρει μέσω των δράσεων του Υποέργου 3, ενώ η αξιοποίησή του από τους τελικούς χρήστες θα 

προωθείται και θα υποστηρίζεται από τη λειτουργία των «13 περιφερειακών/ψηφιακών σημείων 

πληροφόρησης». Απώτερος στόχος της Πράξης είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

ποιότητας της σύνδεσης εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. 

 

Το Ι.Ε.Π. είναι συντονιστής εταίρος της Πράξης και αναλαμβάνει:  

• την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση της Πράξης»  

• την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Επιχειρησιακό Σχέδιο και Έρευνες ακαδημαϊκών διαδρομών»  

• την υλοποίηση του Υποέργου 3 «Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης»  

• την υλοποίηση του Υποέργου 5 «Ανάπτυξη Υποδομών Παρατηρητηρίου»  

 

1.2 Αντικείμενο του έργου των Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών και των Εμπειρογνωμόνων 

Στο πλαίσιο της Πράξης συγκροτείται Επιστημονική Ομάδα Έργου (ΕΟΕ), αποτελούμενη από στελέχη του 

Ι.Ε.Π. και μέλη ΔΕΠ που αναλαμβάνουν αμισθί τον κεντρικό σχεδιασμό, τον συντονισμό, την επιστημονική 

υποστήριξη και εποπτεία της Πράξης. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή του μηχανισμού 

του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνει τη συνεργασία με τον συμπράττοντα φορέα καθώς κι ένα πλήθος 

ενεργειών (π.χ. σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, διενέργεια ερευνών, διερεύνηση εξειδικευμένων 

θεματικών, ερμηνεία αποτελεσμάτων) που απαιτούν αφενός εξειδικευμένη και διεπιστημονική προσέγγιση 

αφετέρου σύζευξη διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων, προβλέπεται η απασχόληση εξωτερικών 

συνεργατών (Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων) που θα συνεπικουρήσουν το έργο 

της ΕΟΕ.  

 

Έργο των Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών είναι η επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση της 

Πράξης και ειδικότερα της πιλοτικής εφαρμογής του Παρατηρητηρίου, που περιλαμβάνει ενέργειες όπως: 

• συνεργασία με την ΕΟΕ για την επιστημονική εποπτεία και παρακολούθηση της 

υλοποίησης των Υποέργων 2 και 5  του Ι.Ε.Π., την επίλυση/εξειδίκευση επιστημονικών 

και μεθοδολογικών ζητημάτων κατά την εξέλιξη της Πράξης και την εισήγηση 

προτάσεων πολιτικής  
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• συνεργασία και επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους/συντελεστές της Πράξης για τον 

συντονισμό των επιμέρους ενεργειών  

• επιστημονική εποπτεία και συντονισμός (π.χ. εξειδίκευση προδιαγραφών, 

καταμερισμός εργασιών, παρακολούθηση, οργάνωση και ανατροφοδότηση) των 

εμπειρογνωμόνων και των εξωτερικών συνεργατών που θα προσληφθούν στο πλαίσιο 

της Πράξης   

• σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του έργου 

εξωτερικών συνεργατών/αναδόχων (βάσει των οποίων θα γίνεται η ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή από τα αρμόδια όργανα του ΙΕΠ) 

 

Έργο των Εμπειρογνωμόνων είναι η επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση της Πράξης μέσω της 

εκπόνησης μελετών που υλοποιούν υπό την καθοδήγηση, την οργάνωση και την ανατροφοδότηση ενός 

Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη, ο οποίος βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών του 

Εμπειρογνώμονα.  

 

 

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Η κατανομή των θέσεων αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Α): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Ρόλος Κωδικός Θέσης Αριθμός 

θέσεων 

Συνολικός χρόνος 

απασχόλησης ανά 

θέση 

Ειδικός Επιστημονικός 

Συνεργάτης 

ΚΘ1: Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης για θέματα 

Κοινωνικών Ερευνών 

1 6 α/μ 

ΚΘ2: Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης για θέματα 

εξόρυξης και διαχείρισης Δεδομένων 

1 6 α/μ 

ΚΘ3: Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης για θέματα 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Εκπαίδευση και την 

Απασχόληση 

1 6 α/μ 

Εμπειρογνώμονας 

ΚΘ4: Εμπειρογνώμονας για την εκπόνηση μελέτης στο 

πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής του Παρατηρητηρίου  

2 9 α/μ έκαστος 

ΚΘ5: Εμπειρογνώμονας για την εκπόνηση μελέτης 

δικτύωσης του Παρατηρητηρίου 

2 4 α/μ έκαστος 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

7 44 α/μ 

 

 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Δικαιούχοι αιτήσεως (On-off κριτήρια) 

α. Για τις ΚΘ1, ΚΘ2, ΚΘ3: Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π., εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και άλλοι επιστήμονες, οι 

οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών και έχουν εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά 

έργα/προγράμματα. 
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β. Για τις ΚΘ4 και ΚΘ5: Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π., εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και άλλοι επιστήμονες, οι 

οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και έχουν εμπειρία συμμετοχής σε 

ερευνητικά έργα/προγράμματα. 

 

  Επισημάνσεις: 

• Τα μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./επιστήμονες που συνταξιοδοτούνται μετά την ημερομηνία λήξης των 

αιτήσεων, όπως επίσης και οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι απολύονται μετά 

την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων, συνεχίζουν να θεωρούνται ενεργοί στον πίνακα κατάταξης για 

ανάθεση και παροχή έργου.  

• Τα στελέχη του Ι.Ε.Π. δεν έχουν δικαίωμα αιτήσεως για το διάστημα που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. 

 

3.2 Μοριοδοτούμενα κριτήρια 

Τα Κριτήρια επιλογής - Βαθμολογούμενα κριτήρια περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

Β) ανά Κωδικό Θέσης (ΚΘ). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΚΘ 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

 

ΚΘ1: Ειδικός 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης 

για θέματα 

Κοινωνικών 

Ερευνών 

Α. 

Επαγγελματική 

– Διδακτική 

εμπειρία 

Α. Επαγγελματική/ Διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών  
Έως 20 

Για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο υποψήφιος λαμβάνει δύο 

(2) μόρια, με μέγιστο τα είκοσι (20) μόρια 20 

Β. Συνάφεια 

ερευνητικής 

εμπειρίας με 

το αντικείμενο 

του έργου  

 

Β. Ερευνητικό έργο συναφές με τη στατιστική 

ανάλυση/μοντελοποίηση  στο πεδίο των Κοινωνικών 

Ερευνών ή/και της Εκπαιδευτικής έρευνας 

Έως 30 

Β1. Συμμετοχή ως ερευνητής - μέλος ερευνητικών 

έργων/ομάδων (2,5 μόρια ανά έργο)   
10 

Β2. Συμμετοχή ως Συντονιστής/Υπεύθυνος ερευνητικών 

έργων/ομάδων (5 μόρια ανά έργο) 20 

Γ. Συγγραφικό-

Επιστημονικό 

έργο  

Γ. Δημοσιεύσεις (άρθρα σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά 

συνεδρίων με κριτές, συγγραφή ή/και επιμέλεια 

συλλογικών τόμων/βιβλίων, μονογραφίες) (2 μόρια ανά 

δημοσίευση)  

Έως 20  

Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο συναφές με τη 

μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών ή/και Εκπαιδευτικής 

έρευνας (επεξεργασία δεδομένων, στατιστική ανάλυση, 

μοντελοποίηση)  

20 

  

Δ. Συνέντευξη  Δ. Συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν στην 

προσωπικότητα του υποψηφίου, τη γνώση αντικειμένου του 

υπό ανάθεση έργου και τις δεξιότητες 

επικοινωνίας/συνεργασίας (Προσωπικότητα έως 10 μόρια – 

30 

ΑΔΑ: 6ΣΦΓΟΞΛΔ-Ε2Η



 
7 / 20 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΚΘ 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Γνώση αντικειμένου έως 10 μόρια – Επικοινωνία/Συνεργασία 

έως 10 μόρια) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

 

 

ΚΘ 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

 

ΚΘ2: Ειδικός 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης 

για θέματα 

εξόρυξης και 

διαχείρισης 

δεδομένων 

 

Α. 

Επαγγελματική 

– Διδακτική 

εμπειρία 

Α. Επαγγελματική/Διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση με αντικείμενο τη Μεθοδολογία έρευνας  
Έως 20 

Για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο υποψήφιος λαμβάνει δύο (2) 

μόρια, με μέγιστο τα είκοσι (20) μόρια 20 

Β. Συνάφεια 

ερευνητικής 

εμπειρίας με 

το αντικείμενο 

του έργου  

 

Β. Ερευνητικό έργο συναφές με το αντικείμενο της θέσης Έως 30 

Β1. Συμμετοχή ως ερευνητής - μέλος ερευνητικών 

έργων/ομάδων (2,5 μόρια ανά έργο)   
10 

Β2. Συμμετοχή ως Συντονιστής/Υπεύθυνος ερευνητικών 

έργων/ομάδων (5 μόρια ανά έργο) 20 

Γ. Συγγραφικό-

Επιστημονικό 

έργο  

Γ. Δημοσιεύσεις (άρθρα σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά 

συνεδρίων με κριτές, συγγραφή ή/και επιμέλεια 

συλλογικών τόμων/βιβλίων, μονογραφίες) (2 μόρια ανά 

δημοσίευση)  

Έως 20  

 

Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο στη μεθοδολογία έρευνας 

με έμφαση στη διαχείριση και εξόρυξη δεδομένων  

20 

Δ. Συνέντευξη  Δ. Συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν στην 

προσωπικότητα του υποψηφίου, τη γνώση αντικειμένου του 

υπό ανάθεση έργου και τις δεξιότητες 

επικοινωνίας/συνεργασίας (Προσωπικότητα έως 10 μόρια – 

Γνώση αντικειμένου έως 10 μόρια – Επικοινωνία/Συνεργασία 

έως 10 μόρια) 

30 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

 

 

ΑΔΑ: 6ΣΦΓΟΞΛΔ-Ε2Η



 
8 / 20 

  

ΚΘ 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

 

ΚΘ3: Ειδικός 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης 

για θέματα 

Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής για 

την 

Εκπαίδευση 

και την 

Απασχόληση 

 

Α. 

Επαγγελματική 

– Διδακτική 

εμπειρία 

Α. Επαγγελματική/ Διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής  
Έως 20 

Για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο υποψήφιος λαμβάνει δύο (2) 

μόρια, με μέγιστο τα είκοσι (20) μόρια 20 

Β. Συνάφεια 

ερευνητικής 

εμπειρίας με 

το αντικείμενο 

του έργου  

 

Β. Ερευνητικό έργο συναφές με την Ευρωπαϊκή 

Εκπαιδευτική Πολιτική ή/και για την Εκπαίδευση και την 

Απασχόληση (πολιτικές μετάβασης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, 

ψηφιακού μετασχηματισμού και επιμόρφωσης) 

Έως 30 

Β1. Συμμετοχή ως ερευνητής - μέλος ερευνητικών 

έργων/ομάδων (2,5 μόρια ανά έργο)   
10 

Β2. Συμμετοχή ως Συντονιστής/Υπεύθυνος ερευνητικών 

έργων/ομάδων (5 μόρια ανά έργο) 20 

Γ. Συγγραφικό-

Επιστημονικό 

έργο  

Γ. Δημοσιεύσεις (άρθρα σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά 

συνεδρίων με κριτές, συγγραφή ή/και επιμέλεια 

συλλογικών τόμων/βιβλίων, μονογραφίες) (2 μόρια ανά 

δημοσίευση)  

Έως 20  

Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο στην Ευρωπαϊκή 

Εκπαιδευτική Πολιτική ή/και στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για την 

Εκπαίδευση και την Απασχόληση  
20 

Δ. Συνέντευξη  Δ. Συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν στην 

προσωπικότητα του υποψηφίου, τη γνώση αντικειμένου του 

υπό ανάθεση έργου και τις δεξιότητες 

επικοινωνίας/συνεργασίας (Προσωπικότητα έως 10 μόρια – 

Γνώση αντικειμένου έως 10 μόρια – Επικοινωνία/Συνεργασία 

έως 10 μόρια) 

30 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 
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ΚΘ 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

 

ΚΘ4:  

Εμπειρογνώμονας 

για την εκπόνηση 

μελέτης στο 

πλαίσιο πιλοτικής 

εφαρμογής του 

Παρατηρητηρίου 

Α. 

Μεταπτυχιακές 

Σπουδές 

Α. Συνάφεια Μεταπτυχιακών Σπουδών Έως 10 

Α1. Συνάφεια των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών με 

το αντικείμενο εργασιών/ παραδοτέο της θέσης  
5 

Α2. Συνάφεια Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών συναφής 

με το αντικείμενο εργασιών/παραδοτέο της θέσης  
10 

Β. Συνάφεια 

ερευνητικής 

εμπειρίας με 

το αντικείμενο 

του έργου   

Β. Ερευνητικό έργο συναφές με τη στατιστική 

ανάλυση/μοντελοποίηση  στο πεδίο των Κοινωνικών 

Ερευνών ή/και της Εκπαιδευτικής έρευνας 

Έως 30 

Β1. Συμμετοχή ως ερευνητής - μέλος ερευνητικών 

έργων/ομάδων (2,5 μόρια ανά έργο)   
10 

Β2. Συμμετοχή ως Συντονιστής/Υπεύθυνος 

ερευνητικών έργων/ομάδων (5 μόρια ανά έργο) 
20 

Γ. Συγγραφικό-

Επιστημονικό 

έργο  

Γ. Δημοσιεύσεις (άρθρα σε περιοδικά με κριτές, 

πρακτικά συνεδρίων με κριτές, συγγραφή ή/και 

επιμέλεια συλλογικών τόμων/βιβλίων, μονογραφίες) 

(1 μόριο ανά δημοσίευση)  

Έως 25  

Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο συναφές με τη 

μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών ή/και 

Εκπαιδευτικής έρευνας (επεξεργασία δεδομένων, 

στατιστική ανάλυση, μοντελοποίηση) 

 

25 

Δ. Ξένη 

γλώσσα 

Δ. Ξένη Γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, 

Ιταλική, Ισπανική)  
Έως 5 

Δ1. Καλή γνώση της Ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2, 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για τις γλώσσες (CEFR - Common European Framework 

of Reference for Languages) 

3 

Δ2. Πολύ καλή γνώση της Ξένης γλώσσας, επιπέδου Γ1, 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για τις γλώσσες (CEFR-Common European Framework 

of Reference for Languages) 

4 

Δ3. Άριστη γνώση της Ξένης γλώσσας, επιπέδου Γ2, 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για τις γλώσσες (CEFR-Common European Framework 

of Reference for Languages) 

5 

Ε. Συνέντευξη  

Ε. Συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν στην 

προσωπικότητα του υποψηφίου, τη γνώση 

αντικειμένου του υπό ανάθεση έργου και τις δεξιότητες 

επικοινωνίας/συνεργασίας (Προσωπικότητα έως 10 

μόρια – Γνώση αντικειμένου έως 10 μόρια – 

Επικοινωνία/Συνεργασία έως 10 μόρια) 

30 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 
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ΚΘ 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

 

ΚΘ5: 

Εμπειρογνώμονας 

για την εκπόνηση 

μελέτης δικτύωσης 

του 

Παρατηρητηρίου 

 

Α. 

Μεταπτυχιακές 

Σπουδές 

Α. Συνάφεια Μεταπτυχιακών Σπουδών Έως 10 

Α1. Συνάφεια των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών με το 

αντικείμενο εργασιών/ παραδοτέο της θέσης  
5 

Α2. Συνάφεια Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών συναφής με 

το αντικείμενο εργασιών/παραδοτέο της θέσης  
10 

Β. Συνάφεια 

ερευνητικής 

εμπειρίας με 

το αντικείμενο 

του έργου  

 

Β. Ερευνητικό έργο συναφές με την Ευρωπαϊκή 

Εκπαιδευτική Πολιτική ή/και για την Εκπαίδευση και 

την Απασχόληση (πολιτικές μετάβασης, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, ψηφιακού μετασχηματισμού και 

επιμόρφωσης) 

Έως 30 

Β1. Συμμετοχή ως ερευνητής - μέλος ερευνητικών 

έργων/ομάδων (2,5 μόρια ανά έργο)   
10 

Β2. Συμμετοχή ως Συντονιστής/Υπεύθυνος ερευνητικών 

έργων/ομάδων (5 μόρια ανά έργο) 20 

Γ. Συγγραφικό-

Επιστημονικό 

έργο  

Γ. Δημοσιεύσεις (άρθρα σε περιοδικά με κριτές, 

πρακτικά συνεδρίων με κριτές, συγγραφή ή/και 

επιμέλεια συλλογικών τόμων/βιβλίων, μονογραφίες) 

(1 μόριο ανά δημοσίευση)  

Έως 25 

Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο στην Ευρωπαϊκή 

Εκπαιδευτική Πολιτική ή/και στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για 

την Εκπαίδευση και την Απασχόληση  
25 

Δ. Ξένη 

γλώσσα 

Δ. Ξένη Γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, 

Ισπανική)  
Έως 5 

Δ1. Καλή γνώση της Ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2, 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 

τις γλώσσες (CEFR - Common European Framework of 

Reference for Languages) 

3 

Δ2. Πολύ καλή γνώση της Ξένης γλώσσας, επιπέδου Γ1, 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 

τις γλώσσες (CEFR-Common European Framework of 

Reference for Languages) 

4 

Δ3. Άριστη γνώση της Ξένης γλώσσας, επιπέδου Γ2, 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 

τις γλώσσες (CEFR-Common European Framework of 

Reference for Languages) 

5 
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Ε. Συνέντευξη  

Ε. Συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν στην 

προσωπικότητα του υποψηφίου, τη γνώση αντικειμένου 

του υπό ανάθεση έργου και τις δεξιότητες 

επικοινωνίας/συνεργασίας (Προσωπικότητα έως 10 

μόρια – Γνώση αντικειμένου έως 10 μόρια – 

Επικοινωνία/Συνεργασία έως 10 μόρια) 

30 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

 

3.3 Βασικές Επισημάνσεις για τους Υποψήφιους: 

1. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει περισσότερους του ενός τίτλους (π.χ. Σπουδών, Ξένης Γλώσσας), 

μοριοδοτείται μόνο για τον ανώτερο τίτλο. 

2. Στην περίπτωση που κάποιο προσόν μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερα από ένα κριτήρια, 

μοριοδοτείται μόνο μία φορά (με τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων). 

3. Κάθε υποψήφιος δύναται να καταθέσει αίτηση και για τους δύο ρόλους (Ειδικού Επιστημονικού 

Συνεργάτη, Εμπειρογνώμονα), αλλά για έναν μόνο Κωδικό Θέσης ανά ρόλο και δύναται να επιλεγεί 

μόνο για μία θέση. Εφόσον ο υποψήφιος βρίσκεται σε θέση επιλογής και για τους δύο ρόλους, θα 

επιλεγεί ως Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης. 

 

 

4. ΕΡΓΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1. Έργο -Παραδοτέα 

Το αντικείμενο εργασιών και τα παραδοτέα ανά Κωδικό Θέσης (ΚΘ) αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας Γ): 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

 

Κωδικός Θέσης 

(ΚΘ) 

Αντικείμενο εργασιών Παραδοτέα  Σχετικό 

παραδοτέο 

βάσει της 

ΑΥΙΜ 

Ενδεικτικός 

χρόνος 

παράδοσης 

ΚΘ1: Ειδικός 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης για 

θέματα 

Κοινωνικών 

Ερευνών 

i) Επιστημονική εποπτεία (εξειδίκευση 

προδιαγραφών όπου απαιτείται, 

παρακολούθηση υλοποίησης, 

ανατροφοδότηση) και σύνταξη εισηγητικών 

εκθέσεων για την καλή εκτέλεση του 

Υποέργου 2 και του Υποέργου 5 

ii) Επιστημονική εποπτεία και συντονισμός 

των εμπειρογνωμόνων της Πράξης της ΚΘ4 

για την εκπόνηση μελετών (π.χ. επιλογή 

ειδικής θεματικής, προσδιορισμός δεικτών, 

συντονισμός, παρακολούθηση, 

ανατροφοδότηση κατά την επεξεργασία και 

ανάλυση δεδομένων) και σύνταξη 

Π.1 Αναφορές 

παρακολούθησης και 

υποστήριξης/Προτάσ

εις πολιτικής 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Π1.3: 

Αναφορές 

παρακολούθ

ησης και 

υποστήριξης/

Προτάσεις 

πολιτικής 

(αρχική, 

ενδιάμεση 

και τελική) 

- αρχική έως 

31/07/2022   

 

-  ενδιάμεση 

έως 

31/01/2023 

 

- τελική έως 

31/07/2023 
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βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του έργου 

τους. 

iii) Σύνταξη κειμένων επιτελικής σύνοψης 

των αποτελεσμάτων του Παρατηρητηρίου 

και προτάσεων πολιτικής. 

iv)Συνεργασία και συμμετοχή σε 

συναντήσεις έργου (διαδικτυακές ή/και διά 

ζώσης) με την ΕΟΕ ή/και το ΕΙΕΑΔ ή/και 

λοιπούς εμπλεκόμενους με στόχο τη σύζευξη 

εργασιών ΙΕΠ και ΕΙΕΑΔ. 

Π.2 Εισηγητικές 

εκθέσεις /Βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης 

Π1.4: 

Εισηγητικές 

εκθέσεις/Βεβ

αιώσεις 

καλής 

εκτέλεσης 

Με την 

υποβολή των 

παραδοτέων 

εμπειρογνωμό

νων/αναδόχων 

ΚΘ2: Ειδικός 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης για 

θέματα εξόρυξης 

και διαχείρισης 

δεδομένων 

i) Επιστημονική εποπτεία (εξειδίκευση 

προδιαγραφών όπου απαιτείται, 

παρακολούθηση υλοποίησης, 

ανατροφοδότηση) και σύνταξη εισηγητικών 

εκθέσεων για την καλή εκτέλεση του 

Υποέργου 2 και του Υποέργου 5 

ii) Επιστημονική εποπτεία και συντονισμός 

των εξωτερικών συνεργατών τεχνικής 

υποστήριξης (π.χ. καταμερισμός εργασιών, 

οργάνωση, παρακολούθηση, 

ανατροφοδότηση), και σύνταξη βεβαιώσεων 

καλής εκτέλεσης του έργου τους. 

iii) Σύνταξη κειμένων επιτελικής σύνοψης 

των αποτελεσμάτων του Παρατηρητηρίου 

και προτάσεων πολιτικής. 

iv) Συνεργασία και συμμετοχή σε 

συναντήσεις έργου (διαδικτυακές ή/και διά 

ζώσης) με την ΕΟΕ ή/και το ΕΙΕΑΔ ή/και 

λοιπούς εμπλεκόμενους με στόχο τη σύζευξη 

εργασιών ΙΕΠ και ΕΙΕΑΔ. 

Π.1 Αναφορές 

παρακολούθησης και 

υποστήριξης/Προτάσ

εις πολιτικής 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Π1.3: 

Αναφορές 

παρακολούθ

ησης και 

υποστήριξης/

Προτάσεις 

πολιτικής 

(αρχική, 

ενδιάμεση 

και τελική) 

- αρχική έως 

31/07/2022   

 

-  ενδιάμεση 

έως 

31/01/2023 

 

- τελική έως 

31/07/2023 

 

Π.2 Εισηγητικές 

εκθέσεις/Βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης  

Π1.4: 

Εισηγητικές 

εκθέσεις/Βεβ

αιώσεις 

καλής 

εκτέλεσης 

Με την 

υποβολή των 

παραδοτέων 

εξωτερικών 

συνεργατών/ 

αναδόχων 

 

 

ΚΘ3: Ειδικός 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης για 

θέματα 

Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής για την 

Εκπαίδευση και 

την Απασχόληση 

i) Επιστημονική εποπτεία (εξειδίκευση 

προδιαγραφών όπου απαιτείται, 

παρακολούθηση υλοποίησης, 

ανατροφοδότηση) και σύνταξη εισηγητικών 

εκθέσεων για την καλή εκτέλεση του 

Υποέργου 2 και του Υποέργου 5. 

ii) Επιστημονική εποπτεία και συντονισμός 

των εμπειρογνωμόνων (ΚΘ5) που θα 

εκπονήσουν μελέτες δικτύωσης (π.χ. 

καταμερισμός εργασιών, οργάνωση, 

παρακολούθηση, ανατροφοδότηση), και 

σύνταξη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του 

έργου τους. 

iii) Σύνταξη κειμένων επιτελικής σύνοψης 

των αποτελεσμάτων του Παρατηρητηρίου 

και προτάσεων πολιτικής. 

iv) Συνεργασία και συμμετοχή σε 

συναντήσεις έργου (διαδικτυακές ή/και διά 

ζώσης) με την ΕΟΕ ή/και το ΕΙΕΑΔ ή/και 

λοιπούς εμπλεκόμενους με στόχο τη σύζευξη 

εργασιών ΙΕΠ και ΕΙΕΑΔ. 

 

Π.1 Αναφορές 

παρακολούθησης και 

υποστήριξης/Προτάσ

εις πολιτικής 

Π1.3: 

Αναφορές 

παρακολούθ

ησης και 

υποστήριξης/

Προτάσεις 

πολιτικής 

(αρχική, 

ενδιάμεση 

και τελική) 

- αρχική έως 

31/07/2022   

 

-  ενδιάμεση 

έως 

31/01/2023 

 

- τελική έως 

31/07/2023 

 

Π.2 Εισηγητικές 

εκθέσεις /Βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης 

Π1.4: 

Εισηγητικές 

εκθέσεις/Βεβ

αιώσεις 

καλής 

εκτέλεσης 

Με την 

υποβολή των 

παραδοτέων 

εμπειρογνωμό

νων/αναδόχων 
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ΚΘ4: 

Εμπειρογνώμονα

ς  για θέματα 

Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής για την 

Εκπαίδευση και 

την Απασχόληση 

i) Συνεργασία με την ΕΟΕ και τον Ειδικό 

Επιστημονικό Συνεργάτη για θέματα 

Κοινωνικών Ερευνών (ΚΘ1) 

ii) Σχεδιασμός και εκπόνηση μελέτης επί 

ειδικής θεματικής στο πλαίσιο της πιλοτικής 

εφαρμογής του 

Παρατηρητηρίου(επεξεργασία και ανάλυση 

δεδομένων) 

iii) Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων και 

προτάσεων 

iv) Συμμετοχή σε συναντήσεις έργου 

(διαδικτυακές ή/και διά ζώσης) με την ΕΟΕ 

ή/και το ΕΙΕΑΔ ή/και λοιπούς εμπλεκόμενους 

με στόχο τη σύζευξη εργασιών ΙΕΠ και ΕΙΕΑΔ, 

εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ΕΟΕ. 

Π.1 Έκθεση 

αποτελεσμάτων και 

προτάσεις ανά 

θεματική 

Π1.5: 

Εκθέσεις 

αποτελεσμάτ

ων και 

προτάσεις 

ανά θεματική 

(αρχική και 

τελική) 

 

 

 

 

 

 

 

 

αρχική έως 

30/11/2022 

 

τελική έως 

30/4/2023 

 

 

ΚΘ5: 

Εμπειρογνώμονα

ς για την 

εκπόνηση 

μελέτης 

δικτύωσης του 

Παρατηρητηρίου 

i) Συνεργασία με την ΕΟΕ και τον Ειδικό 

Επιστημονικό Συνεργάτη για θέματα 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Εκπαίδευση 

και την Απασχόληση (ΚΘ3) 

ii) Χαρτογράφηση σχετικών 

δομών/παρατηρητηρίων -  

iii) Επισκόπηση διεθνών καλών πρακτικών 

και σχετικών συστάσεων/οδηγιών της ΕΕ 

iv) Διατύπωση προτάσεων συνεργειών και 

δικτύωσης  

v) Συμμετοχή σε συναντήσεις έργου 

(διαδικτυακές ή/και διά ζώσης) με την ΕΟΕ 

ή/και το ΕΙΕΑΔ ή/και λοιπούς εμπλεκόμενους 

με στόχο τη σύζευξη εργασιών ΙΕΠ και ΕΙΕΑΔ, 

εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ΕΟΕ. 

Π.1 Μελέτη – 

Προτάσεις ανάπτυξης 

δικτύου  

Π3.1: 

Μελέτες 

δικτύωσης 

(αρχική και 

τελική) 

αρχική έως 

30/11/2022 

 

τελική έως 

30/4/2023 

 

 

Τα παραδοτέα των Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών και των Εμπειρογνωμόνων, καθώς και το 

χρονοδιάγραμμα παράδοσης αυτών δύνανται να διαφοροποιηθούν στην Απόφαση Ανάθεσης, ανάλογα με 

τον προγραμματισμό και τις ανάγκες της Πράξης. 

 

4.2. Παραλαβή 

Η οριστική παραλαβή των παραδοτέων των Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών θα πραγματοποιείται από 

το Δ.Σ. του ΙΕΠ, μετά τον έλεγχο του Παραδοτέου από την ΕΟΕ και τη σύνταξη σχετικού Πρακτικού, βάσει 

του οποίου ο Υπεύθυνος της Πράξης θα συντάσσει Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης, την οποία θα διαβιβάζει στο 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. μαζί με το Παραδοτέο και το Πρακτικό της ΕΟΕ. Στην περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις 

από την Ε.Ο.Ε., ο Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις και 

να επανυποβάλει το παραδοτέο μέσα σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διατύπωση των 

παρατηρήσεων. 

 

Η παραλαβή του έργου των Εμπειρογνωμόνων θα πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, κατόπιν σχετικής 

εισήγησης του Υπευθύνου της Πράξης και βάσει της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης που θα έχει καταθέσει ο 
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αντίστοιχος Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης. Στην περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις από τον 

Ειδικό Επιστημονικό Συνεργάτη, ο Εμπειρογνώμονας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις 

και να επανυποβάλει το παραδοτέο μέσα σε διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη διατύπωση των 

παρατηρήσεων. 

 

 

5. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Για τους Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες 

Η αμοιβή έκαστου Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη (ΚΘ1, ΚΘ2, ΚΘ3) αντιστοιχεί σε έως έξι (6) 

ανθρωπομήνες στη βάση των 2.200€ ανά ανθρωπομήνα. Η αμοιβή αντιστοιχεί σε 2 ανθρωπομήνες ανά 

παραδοτέο (τρία παραδοτέα: αρχική, ενδιάμεση και τελική αναφορά), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 

λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Το ΙΕΠ θα αποδώσει (επιπροσθέτως του ανωτέρω εργολαβικού 

ανταλλάγματος) τις τυχόν αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, οι 

οποίες θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Πράξης. 

Η δαπάνη εκκαθαρίζεται συνολικά με την υποβολή και την οριστική παραλαβή του συνόλου των 

παραδοτέων του. Επισημαίνεται ότι η συμβολή σε εισηγήσεις/εκθέσεις της ΕΟΕ, οι εισηγητικές 

εκθέσεις/βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και η συμμετοχή σε συναντήσεις (διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) 

αποτελούν βασικές υποχρεώσεις και δεν αποζημιώνονται χωριστά.  

 

Για τους Εμπειρογνώμονες 

Η αμοιβή εκάστου Εμπειρογνώμονα για τη θέση ΚΘ4 αντιστοιχεί σε έως εννέα (9) ανθρωπομήνες στη βάση 

των 2.000€ ανά ανθρωπομήνα. Η αμοιβή αντιστοιχεί σε 4,5 ανθρωπομήνες ανά παραδοτέο (δύο 

παραδοτέα: αρχική και τελική έκθεση), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Το ΙΕΠ 

θα αποδώσει (επιπροσθέτως του ανωτέρω εργολαβικού ανταλλάγματος) τις τυχόν αναλογούσες 

εργοδοτικές εισφορές βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες θα καλυφθούν από τον 

προϋπολογισμό της Πράξης. 

Η δαπάνη εκκαθαρίζεται συνολικά με την υποβολή του συνόλου των παραδοτέων. Επισημαίνεται ότι η 

συμμετοχή σε συναντήσεις (διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) αποτελεί βασική υποχρέωση και δεν 

αποζημιώνεται χωριστά.  

 

Η αμοιβή έκαστοι Εμπειρογνώμονα για τη θέση ΚΘ5 αντιστοιχεί σε έως τέσσερις (4) ανθρωπομήνες στη 

βάση των 2.000€ ανά ανθρωπομήνα. Η αμοιβή αντιστοιχεί σε 2 ανθρωπομήνες ανά παραδοτέο (2 

παραδοτέα: αρχική και τελική Μελέτη), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Το 

ΙΕΠ θα αποδώσει (επιπροσθέτως του ανωτέρω εργολαβικού ανταλλάγματος) τις τυχόν αναλογούσες 

εργοδοτικές εισφορές βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες θα καλυφθούν από τον 

προϋπολογισμό της Πράξης. 

Η δαπάνη εκκαθαρίζεται συνολικά με την υποβολή του συνόλου των παραδοτέων. Επισημαίνεται ότι η 

συμμετοχή σε συναντήσεις (διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) αποτελεί βασική υποχρέωση και δεν 

αποζημιώνεται χωριστά.  

 

Σε κάθε περίπτωση, για τους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην 

κείμενη νομοθεσία (παρ. 2 του άρθρου 104 Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 3833/2010 

(ΦΕΚ 40/Α΄), εδ. β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α΄), σε συνδυασμό με την 

137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31.12.18) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση 
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που από μελλοντικές νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις τεθεί όριο πρόσθετων αμοιβών κατώτερο από 

τον συμβατικό, η αμοιβή θα αναπροσαρμόζεται αυτοδίκαια στα όρια του νόμου ή της κανονιστικής πράξης 

από το χρόνο ισχύος της σχετικής πρόβλεψης.  

Ειδικότεροι όροι δύναται να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. στις σχετικές Αποφάσεις Ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, Αυτεπιστασίες, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή των Αντισυμβαλλόμενων, εφόσον αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα 

πραγματοποιηθεί, βάσει των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τα όρια αμοιβών των 

δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, που θα πρέπει 

να λάβουν για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 

4075/12 (ΦΕΚ 89 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

• Οι Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες των ΚΘ1, ΚΘ2, ΚΘ3 θα απασχοληθούν έως τον Αύγουστο 2023, 

• Οι Εμπειρογνώμονες της ΚΘ4 θα απασχοληθούν θα απασχοληθούν έως τον Μάϊο 2023,  

• Οι Εμπειρογνώμονες της ΚΘ5 θα απασχοληθούν έως τον Μάϊο 2023. 

H ισχύς της ανάθεσης άρχεται από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στη Διαύγεια. 

Στη διάρκεια απασχόλησης έχει προβλεφθεί και ο αναγκαίος χρόνος για τυχόν επανυποβολή των 

παραδοτέων κατόπιν σχετικών παρατηρήσεων (βλ. 4.2). 

Η διάρκεια της απασχόλησης δύναται να παραταθεί με βάση τις ανάγκες της Πράξης, χωρίς αύξηση 

του κόστους των παραδοτέων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και της εκάστοτε ισχύουσας 

αυτεπιστασίας. 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη/και 

Εμπειρογνώμονα, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από  23/02/2022 και ώρα 15:00 έως 10/03/2022 και μέχρι τις 

15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, όπως 

περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.  

Σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι στα εξής σημεία: 

1. ΕΡΓΑ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo → ΕΙΣΟΔΟΣ → ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ MENU «ΑΙΤΗΣΕΙΣ», 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω 

Παρατηρητηρίου Μετάβασης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5124310 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ. 

 

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του 

περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των 

όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης, επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo%20από%20%2023/02/2022
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo
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των προτάσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. 

Με την αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η συμφωνεί ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων στο 

ΙΕΠ, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησης ο/η Υποψήφιος/α αποδέχεται πλήρως τα οριζόμενα στην 

παρούσα Πρόσκληση. 

Με την υποβολή της αίτησης ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει ότι συμφωνεί για την τήρηση αρχείου 

προσωπικών δεδομένων του στο αρχείο του Ι.Ε.Π., όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και για την ανάρτηση 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης των υποψηφίων θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικός τίτλος). Σε 

περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν 

χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους 

τους, απλό αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχος αρμόδιος φορέας 

για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το 

πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται αντίγραφο 

βεβαίωσης από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το 

γνωστικό αντικείμενο, καθώς και απλό αντίγραφο της επίσημης μετάφρασής της.  

2. Βεβαιώσεις επαγγελματικής-διδακτικής εμπειρίας. 

3. Αποδεικτικά έγγραφα επιστημονικού/ερευνητικού έργου: Σχετική Σύμβαση ή/και άλλο 

παραστατικό παροχής έργου από τα οποία να προκύπτει με σαφήνεια ο ρόλος και το 

αντικείμενο εργασίας καθώς και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης εμπειρίας. Συνοδευτικά 

βεβαιώσεις Επιστημονικού Υπευθύνου.   

4. Αντίγραφα δημοσιεύσεων. 

5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα εξετασθούν από αρμόδια 

Επιτροπή αξιολόγησης, που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του ΙΕΠ. 

 

Η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

• Αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων (on-off κριτήρια). 

• Μοριοδότηση των υποψηφίων σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια. 

• Συνέντευξη. 

• Κατάρτιση προσωρινού Πίνακα και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (http://iep.edu.gr) και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

http://iep.edu.gr/
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• Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της σχετικής ανάρτησης του προσωρινού Μητρώου 

κατάταξης.  

• Εξέταση Ενστάσεων από αρμόδια Επιτροπή του ΙΕΠ. 

• Κατάρτιση οριστικού Πίνακα και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας για τους ΚΘ1, ΚΘ2, ΚΘ3, ισχύει η ακόλουθη σειρά (κατά προτεραιότητα)σύμφωνα 

με τους Πίνακες βαθμολογουμένων Κριτηρίων: Κατηγορία Δ ➔ Κατηγορία Β ➔ Κατηγορία Α ➔ Κατηγορία 

Γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για τους ΚΘ4, ΚΘ5, ισχύει η ακόλουθη σειρά (κατά προτεραιότητα) σύμφωνα 

με τους Πίνακες βαθμολογουμένων Κριτηρίων: Κατηγορία Ε ➔ Κατηγορία Β ➔ Κατηγορία Α ➔ Κατηγορία 

Γ➔ Κατηγορία Δ. Αν και μετά από την παραπάνω διαδικασία παρατηρούνται ισοβαθμίες θα διενεργηθεί 

κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ανά κωδικό θέσης. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να 

τεκμηριώσει τη μοριοδότηση.  

 

Κατόπιν της κατάρτισης των οριστικών πινάκων, θα ακολουθήσουν τα παρακάτω στάδια: 

• Απόφαση Ανάθεσης από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, στην οποία θα καθορίζεται το αντικείμενο του 

Αντισυμβαλλόμενου και η σχετική αμοιβή. Επί της σχετικής απόφασης δεν υπάρχει η δυνατότητα 

ένστασης. 

• Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η, εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος, υποχρεούται να μεριμνά για την έκδοση 

της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/12 (ΦΕΚ 89 

Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Απόφαση αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα 

της ανάθεσης και τους συνολικούς ανθρωπομήνες (Α/Μ) εργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση 

του έργου του. 

• Το ΙΕΠ δύναται να προβεί στην ανάθεση έργου ή μη μετά την ανάρτηση των ως άνω πινάκων. Στη 

διακριτική ευχέρεια του ΙΕΠ συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση έργου ή μη, παραιτουμένων των 

ενδιαφερομένων, ρητώς και ανεπιφυλάκτως, κάθε αξίωσης.  

Σε περίπτωση που ο επιλεγείς υποψήφιος δεν αποδεχθεί την ανάθεση έργου σε αυτόν ή παραιτηθεί μετά 

την ανάθεση, το ΙΕΠ με Απόφαση του Δ.Σ θα καθορίσει τον τρόπο κάλυψης της κενής θέσης, συνεκτιμώντας 

τις  ανάγκες υλοποίησης του έργου της καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προκύπτει η ανάγκη 

κάλυψης της εν λόγω θέσης.  

 

3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Για τους/τις υποψήφιους/ες, η Αξιολογική Επιτροπή θα καταρτίσει Προσωρινούς Πίνακες. Επί των 

Προσωρινών Πινάκων, αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 

ενστάσεις μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων (στη δικτυακή πύλη e-IEP: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

επομένη της σχετικής ανάρτησης και ώρα μέχρι τις 15:00. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι, επί ποινή 

απαραδέκτου, συγκεκριμένες. Απορρίπτονται ενστάσεις που υποβάλλονται κατά του πίνακα συνολικά ή 

κατά του συνόλου των υποψηφίων.  

Οι ενστάσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της πενθήμερης προθεσμίας 
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και αυτό αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου του ΙΕΠ της ηλεκτρονικής υποβολής 

και καταχώρησης. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν θα υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής ένστασης.  

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 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). 

 

Γ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

1. Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/-η υποχρεούται να εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πράξης, 

και τις οδηγίες των Αρμόδιων προσώπων και Οργάνων. 

2. Το ΙΕΠ δύναται να καταγγείλει την ανάθεση έργου στις κάτωθι περιπτώσεις: 

α) Λόγω πλημμελούς εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του έργου του/της Αντισυμβαλλόμενου/ης, και 

μη συμμόρφωσής του/της σε σχετική έγγραφη προειδοποίηση του Υπεύθυνου της Πράξης για πλημμελή 

εκπλήρωση των μέχρι εκείνη τη στιγμή υποχρεώσεών του/της, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 

Επιτροπής και απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ.  

β) Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή ή για 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή 

δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ 

υποτροπή ή εγκλήματα γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

γ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του/της Αντισυμβαλλόμενου/ης για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του/της. 

3. Πνευματική Ιδιοκτησία: Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο 

που θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και βιομηχανική ιδιοκτησία του ΙΕΠ, 

που μπορεί μόνο αυτό να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. Η πνευματική ιδιοκτησία 

περιλαμβάνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ερευνητικού έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το 

δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού με αυτό (ηθικό δικαίωμα), όπως τα δικαιώματα αυτά 

αναλύονται στα σχετικά άρθρα του Ν.2121/93. Το ΙΕΠ δύναται να επεκτείνει, τροποποιεί και να διαθέτει 

όλα τα ανωτέρω στοιχεία χωρίς προηγούμενη άδεια του/της Αντισυμβαλλόμενου/ης.  

Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η αποδέχεται ρητά και μεταβιβάζει το σύνολο του περιουσιακού δικαιώματος 

σε κάθε έκφανσή του, όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό ανεξάρτητα από τρόπο εκμετάλλευσης 

ή μέσο αποθήκευσης (ενδεικτικά, ηλεκτρονικό ή έντυπο) για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προστασία 

των δικαιωμάτων αυτών, απεκδυόμενος/η κάθε σχετικού δικαιώματος. Επίσης ο/η δημιουργός του 

έργου δεσμεύεται ότι δεν θα εγείρει ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού σε 

περίπτωση νέας έκδοσης του έργου ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίες αλλαγές ή 

προσθήκες στο έργο κατά την αποκλειστική κρίση του ΙΕΠ και σύμφωνα με τους σκοπούς του.  

4. Εμπιστευτικότητα: Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικές τις περιερχόμενες σε 

γνώση του/της, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου του/της, πληροφορίες, στοιχεία και αποτελέσματα στο 

πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης και να μην διαθέτει ή να χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου 

για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΙΕΠ. Απαγορεύεται ρητά στον/ην 

Αντισυμβαλλόμενο/η να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο. 
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5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η δηλώνει ότι είναι σε γνώση των 

διατάξεων που προβλέπονται στο Ν. 4624/19 (ΦΕΚ 137/Α’/29-8-2018) περί της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 

της οδηγίας (ΕΕ/2016/680) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

και άλλες διατάξεις και σε όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, οδηγίες, αποφάσεις, εγκυκλίους και 

κανονισμούς, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που διέπουν την νόμιμη 

εκτέλεση του έργου και την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών και ότι αναλαμβάνει πλήρως τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο, όσον αφορά στη διασφάλιση του απορρήτου και στην 

ασφάλεια της διαχείρισης και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τυχόν θα 

περιέλθουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε γνώση του/της, κατά την παροχή των υπηρεσιών του/της και την 

εκπλήρωση των συμβατικών του/της υποχρεώσεων, τις οποίες θα αναλάβει με την Απόφαση ανάθεσης 

έργου. 

6. Εχεμύθεια: Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την 

οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του έργου αλλά και όλων των στοιχείων της Πράξης. 

7. Το ΙΕΠ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της Απόφασης ανάθεσης ή αναστολής της για 

λόγους που σχετίζονται με την πορεία εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου ή/και της Πράξης, με στόχο 

την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση της Πράξης. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει 

εγκαίρως τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η για την τροποποίηση ή την αναστολή της Απόφασης ανάθεσης, 

προσδιορίζοντας τους λόγους που την καθιστούν αναγκαία. 

Το ΙΕΠ διατηρεί το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος της Απόφασης ανάθεσης, εάν κρίνει 

ότι αυτό επιβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα, και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στις 

Πράξεις. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η για τη 

διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οποιαδήποτε 

τροποποίηση των όρων της Απόφασης ανάθεσης έργου, που όλοι τους θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, 

δύναται να γίνει μόνο εγγράφως αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 

συμφωνία, και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 

8. Επισημαίνεται ότι ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η, εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος, υποχρεούται να 

μεριμνά για την έκδοση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 58 

του ν. 4075/12 (ΦΕΚ 89 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το 

χρονικό διάστημα του παρεχόμενου έργου και να μην εμφανίζονται χρονικά κενά. Ρητά επισημαίνεται 

ότι η προσκόμιση των ως άνω Αποφάσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής 

εκ μέρους του ΙΕΠ και ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η θα πρέπει με επιμέλειά του/της και έγκαιρα να προβεί 

στις οφειλόμενες ενέργειες για την έκδοση και προσκόμισή τους. Σε περίπτωση μη προσήκουσας 

προσκόμισης ή μη έκδοσης των ως άνω Αποφάσεων για όλο το χρονικό διάστημα του παρεχόμενου 

έργου για οποιαδήποτε αιτία, έστω και για λόγους που δεν οφείλονται στον/στην ίδιο/α, ο/η 

Αντισυμβαλλόμενος/η δηλώνει ότι αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη και δεν έχει 

οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση για την καταβολή αμοιβής για το έργο που τυχόν έχει εκτελέσει 

σύμφωνα με την Απόφαση ανάθεσης.   

9. Για την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος, για δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (παρ. 2 άρθρου 104 Συντάγματος σε συνδυασμό με 

άρθρο 2 Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄), εδ. β της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 

89/Α΄), σε συνδυασμό με την Υ.Α. Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 3521/Β΄01.11.2016 όπως ισχύει). 
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10.  Σε περίπτωση που από μελλοντικές νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις τεθεί όριο πρόσθετων 

αμοιβών κατώτερο από το συμβατικό, η αμοιβή θα αναπροσαρμόζεται αυτοδίκαια στα όρια του νόμου 

ή της κανονιστικής πράξης από τον χρόνο ισχύος της σχετικής πρόβλεψης.   

 

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται 

ηλεκτρονικά με ερωτήματα (tickets), στην ιστοσελίδα:  

https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=63  

 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: 

• στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» 

• στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. στη διαδρομή ΕΡΓΑ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με 

την Πρόσκληση (Διευκρινίσεις, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. 

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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