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

Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να δημιουργήσει ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. για την υ-

ποστήριξη της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 

5022459 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με 

στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες του εν λό-

γω έργου και έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ιν-

στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσε-

ων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ΄ αρ. 205093/Γ4/27.11.2018 (ΦΕΚ 713/τ. ΥΟΔΔ./03.12.2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λήξη και ανανέωση της θητείας του Προέδρου και μελών του 

Δ.Σ. και ορισμός νέων μελών Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 

3. Την υπ’ αρ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού Εσωτερικής Λει-

τουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Ν. 

4547/2018. 

4. Τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Τον Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206), παρ. 8 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 

2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α΄ 136), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου ένατου του Ν. 

4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) και ισχύει 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195). 

6. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-

ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Δι-

αύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.).  

9. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του  Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α΄), περί άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου 

με αμοιβή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Την υπ’ αρ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5968/τ. Β’/31.12.2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομί-

ας και Ανάπτυξης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 
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3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δα-

πανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγ-

χρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδι-

κασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»». 

11. Την υπ’ αρ. 42/12.10.2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την υλοποίηση του έργου και για τον ορισμό 

του υπευθύνου του έργου.  

12. Την ΥΑ υπ’ αριθμ. Φ25α/195192/Δ4, ΦΕΚ 5206/20-11-2018 τ. Β΄, περί του Πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», 

και τα εκεί προβλεπόμενα. 

13. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, όπως ισχύουν.  

14. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα» και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με 

τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός Ε.Ε., 2016/679). 

15. Τον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. A’/05.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις.», άρθρο 5,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1718/26.3.2019 (ΑΔΑ:6ΕΩ9465ΧΙ8-ΥΨΚ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Αν-

θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».  

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2988/08.04.2019 (ΑΔΑ:Ψ57ΔΟΞΛΔ-42Π) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υ-

ποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης», και την υπ’ αρ. πρωτ. 

2989/08.04.2019 (ΑΔΑ:ΨΑ0ΤΟΞΛΔ-4ΝΤ)  Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «ΜΝΑΕ: 

Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΛΑΠ», του Υποέργου 3 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΜΕΤ», 

του Υποέργου 4 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΠΑΠ», Υποέργου 5 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επι-

μόρφωσης ΑΠ8-ΜΕΤ» και του Υποέργου 6 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ9-ΠΑΠ», της Πράξης 

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση  Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549. 

18. Την υπ΄ αρ. 2/11.01.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. ορισμού της Επιστημονικής 

Ομάδας Έργου και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Την υπ’ αρ. 13/04.04.2019 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίνεται η διε-

νέργεια της παρούσας Πρόσκλησης για την κατάρτιση μητρώου. 

20. Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 3451 με κωδ. 2019ΣΕ34510002.  

ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ



 
 

     
4 

απευθύνει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

προς εκπαιδευτικούς της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και φυσικά πρόσωπα/ελεύθερους επαγ-

γελματίες, που πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 6.1 της παρούσας 

 

για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών/Επιμορφωτριών στο πλαίσιο της 

Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης».  

Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της Πράξης και λαμβάνοντας υπόψη τις θεματικές ενότητες της επιμόρφω-

σης, θα δημιουργηθούν 4 υπομητρώα, όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:  

 

 Θεματική ενότητα / Γνωστικό αντικείμενο 

Υπομητρώο 1 (ΥΜ1)  
Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδί-

ου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.. 

Υπομητρώο 2 (ΥΜ2)  
Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδί-

ου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.. 

Υπομητρώο 3 (ΥΜ3)  
Σύμβουλος Καθηγητής/-ήτρια. Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και 

μαθητριών για την καλύτερη ένταξη τους στη σχολική ζωή. 

Υπομητρώο 4 (ΥΜ4)  

Επιμορφωτές Ψυχολόγων. Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η 

λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/ 

συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/-ήτριες.  

 

1.ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός της δημιουργίας του μητρώου είναι η ανάθεση έργου επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 για τις ανάγκες της 

Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», και έχει ως σκοπό την επιμορφωτική 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης που εμπλέκονται στη Δράση «Μια Νέα Αρχή 

στα ΕΠΑ.Λ.» (στο εξής ΜΝΑΕ).  

Η καθοδήγηση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των επιμορφωτών θα γίνεται από την Επιστημονική 

Ομάδα Έργου (Ε.Ο.Ε.), η οποία έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και έχει την ευθύνη: 

 της συνεργασίας με την Συντονιστική Επιτροπή Έργου της Δράσης ΜΝΑΕ,  

 του σχεδιασμού του πλαισίου υλοποίησης  της επιμόρφωσης 

 του συντονισμού όλων των ενεργειών και των εμπλεκόμενων – συντελεστών, επιλύοντας επιστημονικά 

και μεθοδολογικά προβλήματα κατά την εξέλιξη της Πράξης,  
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 της επιστημονικής υποστήριξης και υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών που θα αναπτυχθούν στο 

πλαίσιο της Πράξης,  

 της επιλογής από το μητρώο επιμορφωτών/επιμορφωτριών και της κατανομής τους στα διάφορα τμή-

ματα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομού) της χώρας, βάσει των τρεχουσών αναγκών του 

προγράμματος, και σε συμφωνία με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, 

 της επικοινωνίας με τους επιμορφωτές/-ώτριες και της υποστήριξης του έργου τους με όλα τα διατιθέ-

μενα από την Πράξη μέσα, καθώς και των καταγραφών του επιμορφωτικού τους έργου σύγχρονα ή/και 

ασύγχρονα καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπλοκής τους 

 της κατάρτισης εκθέσεων προόδου/αποτύπωσης της εξέλιξης των επιμορφωτικών δράσεων της Πράξης,  

 

1.1 Επιμορφωτές/-ώτριες – Φυσικό αντικείμενο  

Έργο των επιμορφωτών/επιμορφωτριών, που θα επιλέγονται από το μητρώο, και στους οποίους/στις ο-

ποίες θα ανατίθεται το επιμορφωτικό έργο με την προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης επιμορφωτι-

κού προγράμματος διάρκειας δεκατεσσάρων (14) ωρών, είναι: 

 η επιμόρφωση (δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ., στελεχών εκπαίδευσης 

και Ψυχολόγων στην εφαρμογή των δράσεων της ΜΝΑΕ, σύμφωνα με το επιμορφωτικό πρόγραμμα,  

 η συνεργασία με τους/τις κατά τόπους Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου με ευθύνη στο  

αντίστοιχο αντικείμενο, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας των διακριτών ρόλων τους, όπως 

προβλέπονται από την παρούσα και από τον Ν. 4547/2018,  

 η υποστήριξη των επιμορφούμενων σε ό,τι αφορά στο παιδαγωγικό και επιστημονικό περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης, καθώς και η υποστήριξη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου, σε ό,τι αφορά στην ανατρο-

φοδότηση με τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης (π.χ. προτάσεις εμπλουτισμού του επιμορφωτικού 

υλικού με βάση καλές πρακτικές που τυχόν αναπτυχθούν κατά την επιμόρφωση).  

 

Το περιεχόμενο των επιμορφώσεων, κατά ειδικότητα (βλέπε τα σχετικά Υπομητρώα), αφορά την επιμορ-

φωτική υποστήριξη: 

 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, δηλαδή της συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου από 

ζεύγη ομότιμων συνδιδασκόντων/-ουσών της ιδίας ειδικότητας, για τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών 

και των Μαθηματικών, αρχικώς της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ., 

 του θεσμού του/της Συμβούλου Καθηγητή/-ήτριας, για τους μαθητές και μαθήτριες, προς υποστήριξη 

της σχολικής τους ένταξης, επίδοσης και δραστηριότητας, και 
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 του έργου των Ψυχολόγων, που τοποθετούνται στο πλαίσιο της δράσης ΜΝΑΕ σε ΕΠΑ.Λ., για την υ-

ποστήριξη μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και Συμβούλων Καθηγητών/τριών, αλλά και, εν γένει, 

του συνόλου της σχολικής κοινότητας των ΕΠΑ.Λ. 

 

Για κάθε σχολική χρονιά, κάθε επιμορφωτής/επιμορφώτρια, που θα επιλέγεται από το μητρώο, θα πρέπει 

να υλοποιήσει δύο (2) επιμορφώσεις ανά ανατιθέμενο τμήμα επιμορφούμενων, η πρώτη διήμερη διάρκει-

ας δεκατεσσάρων (14) ωρών και η δεύτερη μονοήμερη επτά (7) ωρών. 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος για κάθε σχολική χρονιά θα 

καθορίζεται – κατόπιν εισήγησης του Υπευθύνου της Πράξης – με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η οποία θα 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου της ανάθεσης, οι επιμορφωτές/επιμορφώτριες υποχρεούνται να:  

Α) συνεργάζονται με την Επιστημονική Ομάδα Έργου (η οποία έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση, παρα-

κολούθηση και τον συντονισμό των επιμορφωτών/επιμορφωτριών και της υλοποίησης του προγράμμα-

τος) και με τους/τις αρμόδιους/αρμόδιες Συντονιστές/-ίστριες Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ (οι  

οποίοι/-ες έχουν την ευθύνη της παιδαγωγικής υποστήριξης της υλοποίησης των αντικειμένων της επι-

μόρφωσης στις σχολικές μονάδες) στην περιοχή ευθύνης των οποίων υπηρετούν οι επιμορφούμενοι/νες 

του τμήματος που τους έχει ανατεθεί. 

Β) υλοποιούν τις δύο (2) επιμορφώσεις στο πλαίσιο της Πράξης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υλοποίησης 

της επιμόρφωσης που περιλαμβάνει: 

Επιτόπιες, διά ζώσης επιμορφώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε επιμορφωτικά κέντρα (σχολικές μο-

νάδες ΕΠΑ.Λ.) σε κεντρικές πόλεις των περιφερειακών ενοτήτων (νομών) της επικράτειας, ενώ θα υπάρ-

χει μέριμνα τόσο για την ευχερέστερη πρόσβαση όλων των επιμορφούμενων, όσο και για τη δυνατότητα 

σύντομων επιτόπιων ενδοσχολικών παρεμβάσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα.  

Εξ αποστάσεως επιμορφώσεις, εφόσον και για όποια επιμόρφωση αποφασιστεί από την Ε.Ο.Ε., που θα 

πραγματοποιηθούν με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού μέσω της πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. και κατά τη 

διάρκεια των οποίων ο επιμορφωτής/η επιμορφώτρια μπορεί να βρίσκεται στον χώρο του Ι.Ε.Π. ή όπου 

αλλού αυτός/αυτή επιλέξει, διασφαλίζοντας, σε αυτήν την περίπτωση, την ευχερή επιτέλεση του ανατι-

θέμενου έργου (για παράδειγμα αξιόπιστη σύνδεση στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).  

 

Για την ευχερή διεκπεραίωση των ανωτέρω, αλλά και κατά το διάστημα διάρκειας της σύμβασής τους, οι 

επιμορφωτές/επιμορφώτριες καλούνται, και συμφωνούν με την ανάληψη καθηκόντων, να παραμένουν 

διαθέσιμοι για διαδικτυακή επαφή με την ομάδα επιμορφούμενων, σε ώρες και ημέρες που θα συμφωνούν 
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με την ομάδα επιμορφούμενων και θα έχουν εγκαίρως κοινοποιήσει στην Ε.Ο.Ε., προκειμένου να είναι δυ-

νατή η πιστοποίηση της υλοποίησης των επιμορφώσεων και των ανάλογων διεπαφών. 

 

Πριν την ανάθεση του παραπάνω περιγραφόμενου έργου της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών 

εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι/υποψήφιες επιμορφωτές/επιμορφώτριες που έχουν επιλεχθεί από το Μητ-

ρώο θα πρέπει να ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του «Επιμορφωτικού Προγράμματος Επιμορφω-

τών» που οργανώνεται από την Επιστημονική Ομάδα Έργου του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4.2 της παρούσας. 

 

1.2 Παραδοτέα - Παραλαβή 

Στο πλαίσιο του έργου της ανάθεσης κάθε επιμορφωτής/επιμορφώτρια θα υποβάλλει τα κάτωθι παραδο-

τέα:   

 Δύο (2) Εκθέσεις Πεπραγμένων, μια για κάθε φάση της επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα η πρώτη έκθεση 

πεπραγμένων, η οποία θα παραδίδεται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση του πρώτου διήμερου 

επιμόρφωσης (14 ώρες), θα αναφέρεται στα πεπραγμένα της επιμόρφωσης. Η δεύτερη έκθεση, που θα 

υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση του δεύτερου μονοήμερου της επιμόρφωσης (7 

ώρες), θα αναφέρεται στα πεπραγμένα της επιμόρφωσης, ενώ θα περιλαμβάνει επιπλέον, συνοπτική 

αποτίμηση της υλοποίησης της επιμόρφωσης και τυχόν συμπληρωματικές εκπαιδευτικές προτάσεις 

(π.χ. σενάρια, προτάσεις επί του εκπαιδευτικού υλικού) του επιμορφωτή/ της επιμορφώτριας ή και των 

επιμορφούμενων, εφόσον υπάρχουν (στους/ στις επιμορφωτές/επιμορφώτριες θα δοθεί σχετικό πρό-

τυπο/φόρμα έκθεσης).   

 Τα παρουσιολόγια (για κάθε επιμόρφωση) όλων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, όπου θα φαίνε-

ται η πραγματοποίηση των επιμορφωτικών ωρών (διά ζώσης επιτόπιες ή εξ αποστάσεως) (Οι επιμορ-

φωτές/επιμορφώτριες θα λάβουν πρότυπα παρουσιολογίων, και θα έχουν την ευθύνη για την ορθή 

συμπλήρωση και παράδοσή τους στον Υπεύθυνο της Πράξης).  

 

1.3 Διάρκεια του έργου των επιμορφώσεων 

Για κάθε σχολική χρονιά (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022) το έργο των επιμορφω-

τών/τριών που έχουν επιλεχθεί θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου και ανάρτησή 

της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως και 15 Ιουλίου του σχολικού  έτους ανάθεσης. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα ορίζε-

ται στην απόφαση ανάθεσης/σύμβαση. 
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2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

2.1 Εργολαβικό αντάλλαγμα  

Η αμοιβή για τις επιμορφωτικές ώρες κάθε επιμορφωτή/επιμορφώτριας ορίζονται σύμφωνα με τη με αρ. 

2/106902/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3276/τ΄ Β/23-12-2013), εκτός εάν μέχρι και την πραγματοποίηση των πληρωμών 

εκδοθεί νέα σχετική ΚΥΑ, οπότε η προσαρμογή θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα σε αυτή και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση των ορίων του προϋπολογισμού της Πράξης/δράσης.  

Επισημαίνεται ότι ο Υπεύθυνος της Πράξης και τα στελέχη του Ι.Ε.Π. που συμμετέχουν στην Πράξη δεν λαμ-

βάνουν αμοιβή. Ειδικότεροι όροι δύναται να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. στις σχετικές αναθέσεις ή 

και συμβάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, όπως εκάστοτε ισχύει 

Το κόστος μετακινήσεων που τυχόν απαιτηθούν από τους επιμορφωτές/επιμορφώτριες για τις ανάγκες της 

επιμόρφωσης, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης, σύμφωνα και κατ’ αντιστοιχία με την κεί-

μενη νομοθεσία, π.χ. περί μετακινήσεων δημοσίων υπαλλήλων. 

Επισημαίνεται ότι κάθε επιμορφωτής/επιμορφώτρια που επιλέγεται από το μητρώο, εφόσον είναι δημόσι-

ος υπάλληλος, υποχρεούται να λάβει την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 

Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α), πριν υλοποιήσει το ανατιθέμενο έργο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα 

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

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

Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ΦΕΚ 3521/01.11.2016 όπως ισχύει). Σε περίπτωση που από μελλοντικές 

νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις τεθεί όριο πρόσθετων αμοιβών κατώτερο από το συμβατικό, η αμοι-

βή θα αναπροσαρμόζεται αυτοδίκαια στα όρια του νόμου ή της κανονιστικής πράξης από το χρόνο ισχύος 

της σχετικής πρόβλεψης.  

 

2.2 Τρόπος Πληρωμής 

Η καταβολή από το Ι.Ε.Π. του ποσού της αμοιβής για τις επιμορφωτικές ώρες κάθε επιμορφω-

τή/επιμορφώτριας θα γίνεται με την ολοκλήρωση κάθε επιμόρφωσης, την υποβολή των παραδοτέων, όπως 

περιγράφονται στην παράγραφο 1.2 της παρούσας και σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική ροή της Πράξης 

και τις διαδικασίες του φορέα υπό τους εξής όρους που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: 

 Την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης του έργου που ανατέθηκε.   

 Την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στο λογαριασμό του έργου. 

 Την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας όπου απαιτείται.  

Για την πληρωμή των μετακινήσεων οι μετακινούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πα-

ραστατικά, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 
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Στην περίπτωση δημοσίων υπαλλήλων για την επιμόρφωση που θα υλοποιήσουν, για την πληρωμή τους 

απαιτείται Υ.Δ. του ν. 1599/1986 ότι δεν απουσίασαν από την Υπηρεσία τους ή αν απουσίασαν από την Υ-

πηρεσία τους ότι αυτό έγινε κατόπιν σχετικής άδειας που έλαβαν, και η οποία πριν από την πληρωμή θα 

πρέπει να προσκομιστεί (άδεια ή βεβαίωση). 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» αφορά τα σχολικά έτη 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022. Συνεπώς, εγγραφές στο μητρώο θα είναι δυνατές μέχρι και τις 

31.08.2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Η διάρκεια του έργου δύναται να τροπο-

ποιηθεί κατόπιν όμοιας απόφασης, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. 

Η επιλογή φυσικών προσώπων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και βάσει των 

αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως συγκεκριμένες ημερομηνίες, ανά έτος, που θα ανακοινώνονται δη-

μόσια και έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr στη διαδρομή ΕΡΓΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΜΗΤ-

ΡΩΑ.  

 

4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

4.1 Αξιοποίηση μελών  

Η αξιοποίηση των ενταγμένων μελών στο κάθε υπομητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της 

επιμόρφωσης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» γίνεται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του έργου της επιμόρφωσης, και λαμβάνοντας υπόψη:  

α. την εγγύτητα της έδρας των ενταγμένων επιμορφωτών/επιμορφωτριών στο μητρώο, με την έδρα των 

επιμορφωτικών κέντρων στα οποία θα διεξαχθούν οι επιμορφώσεις  

β. τη διαθεσιμότητα των μελών του Μητρώου ανά περιοχή προτίμησης,  

γ. την εμπειρία/προϋπηρεσία των ενταγμένων στο μητρώο, όπως αυτή προκύπτει από την δήλωσή τους: 

 στην υλοποίηση συναφών δράσεων για τις οποίες κατατίθεται η αίτηση υποψηφίου/-ας επιμορ-

φωτή/-ώτριας, π.χ. όπως η συνδιδασκαλία 

 σε επιμορφωτικό έργο/ενημερωτικές συναντήσεις για την παιδαγωγική υποστήριξη εκπαιδευτι-

κών σε αντικείμενα συναφή με το περιεχόμενο της επιμόρφωσης που αιτούνται να υλοποιήσουν, 

ή από παρακολούθηση σεμιναρίων με θέματα συναφή με το περιεχόμενό της.  

 σε δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με προτίμηση στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαί 

δευση. 

δ. τα υπόλοιπα αναφερόμενα κριτήρια ανά υπομητρώο.  

http://www.iep.edu.gr/
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Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στο Μητρώο, ούτε για την 

εκ νέου επιλογή, σε επόμενο έτος υλοποίησης της παρούσας Δράσης, των επιλεγμένων επιμορφω-

τών/τριών. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου, θέση που μπορεί να κενωθεί για ο-

ποιαδήποτε λόγο δύναται να καλυφθεί από άλλους ενταγμένους/άλλες ενταγμένες στο Μητρώο, στο πλαί-

σιο της παρούσας πρόσκλησης ή – εκτάκτως και προσωρινά – από στελέχη του Ι.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης 

της Ε.Ο.Ε. και απόφασης του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. Η κατανομή των επιμορφωτών θα γίνει με βάση τη βέλτιστη δια-

χείριση των ανθρωπίνων πόρων, την διεύρυνση του σώματος των επιμορφωτών/ειδικά επιμορφωμένων 

στελεχών, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση του κόστους και των απαιτήσεων 

των μετακινήσεων.  

 

4.2 Διαδικασία ανάθεσης έργου 

Για κάθε σχολικό έτος η Ε.Ο.Ε. θα καταρτίσει πίνακες κατανομής υποψήφιων επιμορφω-

τών/επιμορφωτριών σε τμήματα/ Επιμορφωτικά Κέντρα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομού) της 

χώρας. Η επιλογή/ κατανομή των επιμορφωτών/-τριών θα γίνεται από την Ε.Ο.Ε., βάσει των τρεχουσών α-

ναγκών του προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη, όχι περιοριστικώς, χαρακτηριστικά εντοπιότητας, ώστε να 

διευκολύνονται οι μετακινήσεις των εμπλεκόμενων και να γίνεται απρόσκοπτα η υλοποίηση της επιμόρ-

φωσης. 

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι/-ες επιμορφωτές/-τριες θα πρέπει να ολοκληρώσουν το «Επιμορφωτικό Πρόγ-

ραμμα Επιμορφωτών» διάρκειας 14 ωρών από το Ι.Ε.Π. Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι 

υποψήφιοι/-ες επιμορφωτές/-τριες:  

 να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου και τις διαδικασίες υλοποίησης της Δρά-

σης ΜΝΑΕ, 

 να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία της Δράσης ΜΝΑΕ και να ενημερωθούν και υιοθετήσουν τους στό-

χους της, 

 να προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων,  

 να αποκτήσουν εξοικείωση με την διαδικτυακή πλατφόρμα (moodle), μέσω της οποίας θα διεκπεραιώ-

νεται σημαντικό μέρος των εξ αποστάσεως επιμορφώσεων, της αξιοποίησης του επιμορφωτικού υλι-

κού, της επικοινωνίας μεταξύ των επιμορφούμενων με τους επιμορφωτές και τις επιμορφώτριες και 

την Επιστημονική Ομάδα Έργου του Ι.Ε.Π.. 

 να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες αντιλήψεις και προδιαγραφές του ειδικού τους αντικειμένου, με 

αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως αυτές καθορίζονται από:  
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I. ειδικά επιλεγμένες από την Ε.Ο.Ε. του Ι.Ε.Π. και τους/τις επιμορφωτές/-ώτριες βιβλιογραφία και 

εφαρμοζόμενες πρακτικές σε άλλες χώρες,  

II. την κατά το πνεύμα και γράμμα των σχετικών με την Δράση ΜΝΑΕ ελληνική και διεθνή βιβλιογρα-

φία, 

III. την ανατροφοδότηση από την εφαρμογή της των δράσεων της ΜΝΑΕ και της επιμόρφωσης και 

IV. τα αποτελέσματα (υποστηρικτικό υλικό, μεθοδολογία κλπ) άλλων δράσεων του Ι.Ε.Π., που συνδέον-

ται με τις δράσεις της ΜΝΑΕ (π.χ. αποτελέσματα έρευνας «Διερεύνηση διδακτικών πρακτικών για 

μια πολυεπίπεδη και διαφοροποιημένη προσέγγιση της ανάγνωσης στα ΕΠΑ.Λ.»). 

Στην συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., θα γίνεται η ανά-

θεση του επιμορφωτικού έργου στους επιμορφωτές/επιμορφώτριες και θα καταρτίζονται οι πίνακες κατα-

νομής των αναθέσεων σε επιμορφωτές/-ώτριες των διαφόρων τμημάτων σε επίπεδο περιφερειακής ενότη-

τας (νομού) της χώρας, όπως αναφέρεται παραπάνω.  

Υπενθυμίζεται ότι κάθε επιμορφωτής/επιμορφώτρια, εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος, υποχρεούται 

να λάβει την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α), 

πριν την έναρξη των δύο (2) επιμορφώσεων που του έχουν ανατεθεί.  

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off), ανά κατηγορία  

υπομητρώου είναι τα παρακάτω:  

5.1 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ1 – Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκα-

λίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.  

1. Κάτοχος πτυχίου σπουδών που του/της επιτρέπουν διορισμό ως εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων 

και 

2. Ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι: 

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διαδικασία συνδιδασκαλίας των Νέων Ελληνικών κατά την υλοπο-

ίησή της σε ένα τουλάχιστον σχολικό έτος, π.χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και 

της Πιλοτικής της Φάσης. Η προϋπηρεσία αποδεικνύονται από την αντίστοιχη καταγραφή στο πρακτικό 

του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών της ανάθεσης της συνδιδασκαλίας 

ή Κατοχή τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, με αντίστοιχη υλοποίηση πρακτικής 

άσκησης με μέντορα σε συνδιδασκαλία) στον οποίο θα εμφανίζεται σαφώς η εμπλοκή του/της υπο-

ψηφίου/-ας στη διαδικασία συνδιδασκαλίας Φιλολογικών μαθημάτων, κατά προτίμηση μαθήματος 

Γλώσσας ή Λογοτεχνίας/Γραμματείας, και η διάρκεια αυτής  
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ή Συμμετοχή, ως εκπαιδευτικός, στην διαμόρφωση και υλοποίηση της πειραματικής διδασκαλίας των 

Νέων Ελληνικών, στο πλαίσιο της ερευνητικής παρέμβασης «Διερεύνηση διδακτικών πρακτικών για 

μια πολυεπίπεδη και διαφοροποιημένη προσέγγιση της ανάγνωσης στα ΕΠΑ.Λ.» του Ι.Ε.Π., όπως απο-

δεικνύεται από το αντίστοιχο μητρώο και την έγκριση της έρευνας 

ή Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/-τρια ενηλίκων) ή εμπειρία σε συναντήσεις 

υποστήριξης και ενημέρωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούν την συνδιδασκαλία, ως εισηγη-

τής/εισηγήτρια, σε θέματα διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών, κατά προτίμηση σε ΕΠΑ.Λ., τουλάχισ-

τον 10 ωρών 

ή Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής των Φιλολο-

γικών μαθημάτων, κατά προτίμηση σε θέματα διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας 

ή/και Αναλυτικών Προγραμμάτων Γλωσσικών μαθημάτων.  

ή Παρακολούθηση σεμιναρίων, τουλάχιστον 20 ωρών, σε θέματα διδασκαλίας Γλώσσας κατά προτί-

μηση, αλλά όχι αποκλειστικά, με αναφορά στη Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση 

ή Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο πέντε (5) ετών σε δομές Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ., όπως προκύπτει από το αναλυτικό Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών 

(ΠΥΜ) του/της ενδιαφερόμενου/-ης ή από αντίστοιχα πιστοποιητικά επίσημων εκπαιδευτικών φορέων 

ή Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας ή Λογοτεχνίας 

 

5.2 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ2 – Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκα-

λίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.  

1. Κάτοχος πτυχίου σπουδών που του/της επιτρέπουν διορισμό ως εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 Μαθηματι-

κών και 

2. Ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι: 

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διαδικασία συνδιδασκαλίας των Μαθηματικών κατά την υλοποίη-

σή της σε ένα τουλάχιστον σχολικό έτος, π.χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και της 

Πιλοτικής της Φάσης,  

ή Κατοχή τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, με αντίστοιχη υλοποίηση πρακτικής 

άσκησης με μέντορα σε συνδιδασκαλία) στον οποίο θα εμφανίζεται σαφώς η εμπλοκή του/της υπο-

ψηφίου/-ας στη διαδικασία συνδιδασκαλίας μαθημάτων Μαθηματικών, και η διάρκεια αυτής  

ή Συμμετοχή ως εκπαιδευτικός στην διαμόρφωση και υλοποίηση της πειραματικής διδασκαλίας της 

Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Μαθηματικών, στο πλαίσιο της ερευνητικής παρέμβασης 

«Διερεύνηση διδακτικών πρακτικών για μια πολυεπίπεδη και διαφοροποιημένη προσέγγιση της ανάγ-
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νωσης στα ΕΠΑ.Λ.» του Ι.Ε.Π., όπως αποδεικνύεται από το αντίστοιχο μητρώο και την έγκριση της έρε-

υνας 

ή Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/-τρια ενηλίκων) ή εμπειρία σε συναντήσεις 

υποστήριξης και ενημέρωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούν την συνδιδασκαλία, ως εισηγη-

τής/εισηγήτρια σε θέματα διδασκαλίας Μαθηματικών, κατά προτίμηση σε ΕΠΑ.Λ., τουλάχιστον 10 

ωρών 

ή Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής των Μαθημα-

τικών, κατά προτίμηση σε θέματα διδασκαλίας των Μαθηματικών ή/και Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Μαθηματικών 

ή Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον 20 ωρών σε θέματα διδασκαλίας Μαθηματικών κατά 

προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, στην Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

ή Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο πέντε (5) ετών σε δομές Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ., όπως προκύπτει από το αναλυτικό Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών 

(ΠΥΜ) του/της ενδιαφερόμενου/-ης ή από αντίστοιχα πιστοποιητικά επίσημων εκπαιδευτικών φορέων  

ή Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενο των Μαθηματικών.  

 

5.3 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ3 – Γνωστικό αντικείμενο: Σύμβουλος Καθηγητής/-ήτρια. Ο ρόλος του/της 

στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξη τους στη σχολική ζωή.  

1. Κάτοχος πτυχίου σπουδών που του/της επιτρέπουν διορισμό ως εκπαιδευτικού κλάδου που προβλέπεται 

για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. και 

2. Ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι: 

Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Σύμβουλος Καθηγητής, π.χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 

ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της Φάσης κατά τη διάρκεια ενός, τουλάχιστον, σχολικού έτους, ή και, αν-

τιστοίχως, σε προηγούμενες εφαρμογές του θεσμού. Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται από την αν-

τίστοιχη καταγραφή στο πρακτικό του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών (Σ.Δ.) ή, σε 

περίπτωση υλοποίησης του θεσμού ως σχολικό πρόγραμμα, με τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα.  

ή Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/-ώτρια ενηλίκων) ή εμπειρία σε συναντήσε-

ις υποστήριξης και ενημέρωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούν τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή, 

ως εισηγητής/εισηγήτρια. 

ή Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα σχολικής συμβουλευτικής μαθητών/μαθη-

τριών, κατά προτίμηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

ή Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον 20 ωρών σε θέματα Συμβουλευτικής.  

ή Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ΕΠΑ.Λ.  
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5.4 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ4 – Γνωστικό αντικείμενο: Επιμορφωτές/-ώτριες Ψυχολόγων. Ο θεσμικός ρό-

λος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία του/της Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες 

και συνεργασίες/συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/-ήτριες.  

1. Ειδικότητα: ΠΕ23 (Όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 2311/28-11-2014) και 

2. Ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι: 

Επαγγελματική εμπειρία Ψυχολόγου, όπως αυτή αποδεικνύεται από την άδεια άσκησης επαγγέλμα-

τος, από οκτώ (8) έτη και άνω 

ή Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ΕΠΑ.Λ. ως Ψυχολόγος, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 

ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της εφαρμογής: Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται από την αντίστοιχη κα-

ταγραφή στο πρακτικό του οικείου Σ.Δ.  

ή Συμμετοχή σε προγράμματα υποστήριξης Σχολικών Μονάδων από Ψυχολόγους  

ή Επιμορφωτική εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών, ως επιμορφωτές/-ώτριες σε θέματα σχέ-

σεων στη Σχολική Κοινότητα ή/και σε θέματα εφηβείας ή αποδεδειγμένη εμπειρία, ως εισηγη-

τής/εισηγήτρια, σε συναντήσεις υποστήριξης και ενημέρωσης ψυχολόγων που υλοποιούν την ψυ-

χοπαιδαγωγική στήριξη τοποθετημένοι/-ες σε μονάδες ΕΠΑ.Λ. από την Δράση ΜΝΑΕ     

ή Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε Συμβουλευτική Νέων 

ή Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της Ψυχολογίας Εφήβων ή της Σχολι-

κής Ψυχολογίας ή της Συμβουλευτικής (ατόμων ή/και οικογενειών) 

ή Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών σε θέματα Σχολικής Ψυχολογίας ή/και 

Ψυχολογίας Εφήβου. 

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσω-

πα, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές, δημόσιοι λειτουργοί οι 

οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι/-ες πληρούν τις 

προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5 της παρούσης.  

Όσοι/Όσες υποβάλλουν αίτηση: α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, β) συμφωνούν 

για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του Ι.Ε.Π. για δέκα (10) χρόνια και  

γ) συμφωνούν για πρόσβαση στο αρχείο προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες της Πράξης, από 

τα αρμόδια όργανα και τους αρμόδιους ελεγκτικούς οργανισμούς για τα επόμενα δέκα (10) έτη. 
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6.2  Δικαιολογητικά 

Α. Η υποβολή της αίτησης των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούν-

τες/αιτούσες έχουν τα κατά τον νόμο προσόντα, είναι τα παρακάτω:  

I. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό), πιστοποιητικών (εκπαιδευτή ενηλίκων, ειδίκευ-

σης Σ.Υ.Π/ΠΕΣΥΠ κ.ά.), επικυρωμένα όπως τυχόν απαιτείται κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014, όπως ισ-

χύουν. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι με τα 

απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα.  

II. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα λοιπά κριτήρια ένταξης (διδακτική προϋπηρεσία, επιμορ-

φωτική εμπειρία κ.ά.) από αρμόδια όργανα/υπηρεσίες/φορείς.  

III. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 500 λέξεις).  

Β. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται:  

Ι. Για εξαρτημένη εργασία σε υπηρεσίες του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, 

Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή φορείς της παρ. 3 

του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, π.χ. από το Πιστοποιητικό 

Υπηρεσιακών Μεταβολών για τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

προκύπτει με σαφήνεια και να βεβαιώνεται, το είδος και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε 

καθώς και η χρονική της διάρκεια.  

ΙΙ. Για εξαρτημένη εργασία στον ιδιωτικό τομέα, σωρευτικά:  

ι) Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχεί-

ρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας 

που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/-ας, κατά 

το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, 

τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο, π.χ. από τις βεβαιώσεις πρόσληψης, που παρέχονται από τις αντίστοιχες ΔΔΕ, με καταγραφή εβ-

δομαδιαίας απασχόλησης για εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα.  

ιι) Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφά-

λισης.  

Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι/-ες, πρέπει να 

είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή.  

Στην περίπτωση υποψηφίων από Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απαιτείται η προσκόμιση πιστο-

ποιητικού για την γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε Γ2 ΕΠΙΠΕΔΟ.   
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7.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

7.1 Διαδικασία υποβολής αίτησης 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες  που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αί-

τηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php συμπληρώνοντας, αποκ-

λειστικά και μόνον σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα πεδία, με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια 

ένταξης στο υπομητρώο επιμορφωτών/επιμορφωτριών, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5 της πα-

ρούσης, που επιθυμούν να ενταχθούν. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα κληθούν να δηλώσουν την προτίμησή 

τους:  

α) ως προς το υπομητρώο/τα υπομητρώα επιμόρφωσης του Μητρώου Επιμορφωτών/Επιμορφωτριών (οι 

ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερα από ένα υπομητρώα, με αναγραφή της 

προτεραιότητας επιλογής που επιθυμούν, σε αυτήν την περίπτωση, αλλά η επιλογή, εφόσον προκύπτει, 

κατ’ έτος, θα γίνεται σε ένα, αποκλειστικά, υπομητρώο),  

β) την περιοχή ή τις περιοχές προτίμησης για την περίπτωση της «δια ζώσης» επιμόρφωσης (οι ενδιαφερό-

μενοι/-ες δύναται να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες).  

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/-ες επιλέγονται με βάση τα κριτήρια ένταξης ανά υπομητρώο, για τα  

οποία πληρούν τις προϋποθέσεις. 

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

νου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων 

της παρούσης πρόσκλησης. 

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π. 

 

7.2 Προθεσμία υποβολής αίτησης: Για το σχ. έτος 2018-2019, οι ενδιαφερόμενοι/ες για να ενταχθούν στο 

Μητρώο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως την 

19.04.2019 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί προσωρινά η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας 

των στοιχείων των αιτούντων), προκειμένου να γίνει η επιλογή επιμορφωτών, με τους όρους, τις προδιαγ-

ραφές και τα κριτήρια της παρούσης.  

Για κάθε έτος υλοποίησης, θα δημοσιεύεται από το Ι.Ε.Π. ανακοίνωση για επικαιροποίηση των προσόντων 

στο μητρώο και καταγραφή της διαθεσιμότητας για το τρέχον έτος (για τους/τις ήδη ενταγμένους/-ες) ή για 

ένταξη στο μητρώο με τις παρούσες προδιαγραφές. Επιπλέον, θα δημοσιεύεται και η ημερομηνία κατά την 

οποία το μητρώο θα κλείνει (θα απενεργοποιείται προσωρινά η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας), προ-

κειμένου να γίνει η επιλογή επιμορφωτών/-τριών  με τους όρους, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια της πα-

ρούσης. 

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

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

Επιτροπή Αξιολόγησης του Ι.Ε.Π.. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν, επί ποινή αποκλεισμού, οι αιτήσεις 

που θα έχουν υποβληθεί με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα.  

Η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης η δε 

κατάρτιση των πινάκων του Μητρώου εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και περιλαμβάνει τα ακό-

λουθα στάδια: 

1. Έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ως προς τα κριτήρια ένταξης της παραγρά-

φου 5.  

2. Σύνταξη των σχετικών πρακτικών, τα οποία θα προωθηθούν προς έγκριση στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και στα ο-

ποία θα αναφέρονται οι υποψήφιοι/-ες οι οποίοι/-ες προτείνονται προς απόρριψη για οποιονδήποτε 

λόγο, παραθέτοντας τη σχετική αιτιολογία καθώς και ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ανά υπομητ-

ρώο). Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω Πίνακας καταρτίζεται αποκλειστικά βάσει των κριτηρίων ένταξης 

για τις θέσεις που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι.  

3. Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων ένταξης (ανά υπομητρώο) στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. 

(http://iep.edu.gr  στη διαδρομή ΕΡΓΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΗΤΡΩΑ) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

4. Υποβολή τυχόν ενστάσεων (πρβλ. 9 πιο κάτω) από τους/τις υποψηφίους/-ες σε αποκλειστική προθεσμία 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Εξέ-

ταση Ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π. 

5. Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων ή μη αποδεκτών, ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ του σταδίου  

2, καθίσταται οριστικός, αλλιώς καταρτίζεται νέος ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ και ανάρτησή του στην 

ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, να καλεί εκείνους εκ των υποψηφίων, οι οποίοι/-ες πληρο-

ύν τα οριζόμενα απαραίτητα κριτήρια για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών, επαγ-

γελματική εμπειρία κ.λπ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες 

επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους 

και οι ενδιαφερόμενοι/-ες οφείλουν να τα υποβάλλουν. Επιπρόσθετα, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης δε 

δεσμεύεται να συνεκτιμήσει τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, καθώς 

προέχουν τα κριτήρια, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με το αντικείμενο του προς ανάθε-

ση έργου και εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεσή του.  

http://iep.edu.gr/
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Το Ι.Ε.Π. δύναται να προβεί στην ανάθεση έργου ή μη μετά την ανάρτηση των ως άνω πινάκων. Στη διακρι-

τική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση έργου ή μη, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσε-

ως των ενδιαφερομένων. 

 

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, για τους/τις υποψήφιους/ες που έχουν υποβάλει αίτηση, θα καταρτίσει ΠΡΟΣΩ-

ΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ανά υπομητρώο). Επί του προσωρινού πίνακα, αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων η-

μερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου 

έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

Επίσης απορρίπτονται ενστάσεις που υποβάλλονται κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των 

υποψηφίων. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο 

Ι.Ε.Π., Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα:  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Για την υπ’ αρ. πρωτ 3027/09.04.2019  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επι-

μορφωτών του Ι.Ε.Π. της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 

5022549.  

 

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας 

των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέ-

ρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο Ι.Ε.Π. και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την 

παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής του 

ταχυδρομείου είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι/-ες  ότι, σύμ-

φωνα με το άρθρο 5 του ν. 2690/1999, το Ι.Ε.Π. θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που α-

φορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, 

σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).  

 

10.  ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

10.1 Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/-η  υποχρεούται να εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πρά-

ξης, τις οδηγίες της Επιστημονικής Ομάδας Έργου και οφείλει να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο της Πρά-

ξης.  
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10.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την ανάθεση/σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/-η κριθεί ακατάλληλος/-η για την εκτέλεση του έργου, λόγω πλημμελούς εκ-

πλήρωσης των μέχρι εκείνη τη στιγμή υποχρεώσεών του/της, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από τον Υπε-

ύθυνο της Πράξης ή/και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.  

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

πή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, α-

πιστία 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. 

10.3 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 ανάθεσης/σύμβασης και να μην διαθέτει ή να χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του 

έργου για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύε-

ται ρητά στον/-ην Αντισυμβαλλόμενο/-η να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο.  

10.4 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/-η δηλώνει ότι είναι σε γνώση των δι-

ατάξεων που προβλέπονται στο Ν.2472/97 και σε όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, οδηγίες, αποφάσε-

ις, 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 πλή-

ρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Νόμο, όσον αφορά τη διασφάλιση του απορρήτου και την 

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

θουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε γνώση του/της κατά την παροχή των υπηρεσιών του/της και την εκπλήρω-

ση των συμβατικών του/της υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση.  

10.5 Εχεμύθεια: Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/-η υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργά-

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

10.6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος του Έργου εάν κρίνει, 

ότι αυτό επιβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον/την 

Αντισυμβαλλόμενο/-η για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριό-

τητα. 
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11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

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

λέφωνα 213 1335557 & 213 1335158.  

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται:  

• στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»  

• στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/mitroa στη διαδρομή ΕΡ-

ΓΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ →ΜΗΤΡΩΑ. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με το μητρώο (διευκρινίσεις, ανακοι-

νώσεις, αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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