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Τo Δ.Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),  Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύεται από τον Υπουργό 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Δικαιούχος της Πράξης «Πιλοτικές 

Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», για την υλοποίηση 

του Υποέργου1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της 

Θράκης» και έχοντας  υπ’ όψη: 

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. 205093/Γ4/27.11.2018 (ΦΕΚ 713/τ. ΥΟΔΔ./03.12.2018) Aπόφαση 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 

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

4547/2018. 

4. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «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 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

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

5. 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 

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

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

7. 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   (Kανονισμός Ε.Ε., 2016/679). 

8. Την υπ’ αρ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5968/τ. Β’/31.12.2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) 

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 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”»». 

9. Την υπ’ αριθ. 46/24-11-2016 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ για την υλοποίηση του έργου και για τον ορισμό του 

υπευθύνου του έργου. 
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10. Την υπ’αριθ.Πρωτ.4028/15.02.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πιλοτικές Παρεμβατικές 

Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» και MIS 5003740 στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 

αρ. 13887/31-08-2017 (ΑΔΑ: 72ΠΒ465ΧΙ8-ΧΜΘ) και 716/01-02-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ465ΧΙ8-Ο27) αποφάσεις 

και ισχύει. 

11. Την υπ’αρ. 6110/18-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΤ6ΟΞΛΔ-ΒΟΜ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 

«Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» της 

Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της 

Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003740. 

12. Το υπ’αρ. πρωτ. ΙΕΠ 11829/19.10.2018 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ περί 2ης τροποποίησης της 

απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα, με το οποίο εγκρίνονται οι μεταβολές στους προϋπολογισμούς των 

πακέτων εργασίας ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ8. 

13. Την υπ’αρ. 2023/04-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΗΙΛΟΞΛΔ-84Α) 2η τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα 

μέσα του Υποέργου 1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα 

Νηπιαγωγεία της Θράκης» της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης 

Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003740.  

14. Την υπ’ αρ. 8/28-02-2019 Πράξη ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με 

έως και δύο (2) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 

1 της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της 

Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740   

15. Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑΕ Ε3451 με κωδ. 2017ΣΕ34510003.  

και το Θεσμικό πλαίσιο που την διέπει, 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

ενδιαφερόμενους/-ες (φυσικά πρόσωπα - ελεύθερους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

Παιδαγωγικών Τμημάτων ή Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών ή Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή ισότιμων και αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, κατόχους μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών σχετικού με ζητήματα εκπαίδευσης ευάλωτων ομάδων μαθητών, προς υποβολή αίτησης για 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου με έως και δύο (2) Ειδικούς 

επιστημονικούς συνεργάτες, στο Πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης 

Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Πιλοτικές 

Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης. 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Οι Αντισυμβαλλόμενοι/-ες θα ενισχύσουν την Επιστημονική Ομάδα Έργου (ΕΟΕ) και θα τους ανατεθεί :  
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(α) ο συντονισμός και η καθοδήγηση των συνεργατών/τριων  γλωσσικών διαμεσολαβητών, ανά νομό 

υλοποίησης της παρέμβασης και (β) η επιτόπια παρατήρηση, η έρευνα, η συγκέντρωση και η επεξεργασία 

δεδομένων, υπό την καθοδήγηση της ΕΟΕ, για την εκπόνηση της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης 

υλοποίησης της παρέμβασης. 

Οι Αντισυμβαλλόμενοι/-ες θα έχουν την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής τους: 

 Να έχουν τακτική παρουσία στα νηπιαγωγεία του νομού στον οποίο θα έχουν τοποθετηθεί,  

 Να συνεργάζονται με τους συνεργάτες/τις συνεργάτριες γλωσσικούς διαμεσολαβητές/γλωσσικές 

διαμεσολαβήτριες, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΕ 

 Να συνεργάζονται με την/τον νηπιαγωγό της τάξης σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΕ 

 Να παρακολουθούν τις δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφώσεις 

 Να  κρατούν συστηματικά ημερολόγιο στο πλαίσιο της έρευνας- δράσης με το περιεχόμενο της 

συνεργασίας τους  με τους εκπαιδευτικούς και τους συνεργάτες/τις συνεργάτριες γλωσσικούς 

διαμεσολαβητές/γλωσσικές διαμεσολαβήτριες, (ανεξάρτητα από το αν αυτή η συνεργασία γίνεται 

διαδικτυακά, εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης) και με τους προβληματισμούς τους σχετικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και με τις διαδικασίες συντονισμού και επιστημονικής καθοδήγησης. 

Η μεθοδολογία καταγραφής θα γίνει σύμφωνα με το εργαλείο καταγραφής για επιστημονικούς 

συνεργάτες το οποίο θα τους παραδοθεί από την ΕΟΕ. 

 Να εκπονήσουν την έκθεση συνολικής αξιολόγησης της πιλοτικής παρέμβασης.    

 Να παρακολουθούν τις ομάδες ελέγχου- τις οποίες θα ορίσει η ΕΟΕ από νηπιαγωγεία τα οποία δεν 

συμμετέχουν στην παρέμβαση- με σκοπό την αποτίμηση της πορείας του προγράμματος. 

 Γενικότερα, να συλλέγουν και να επεξεργάζονται στοιχεία σχετικά με τη σχολική σταδιοδρομία των 

παιδιών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΕ. 

Σε κάθε Αντισυμβαλλόμενο/-η θα ανατεθεί έργο σε έναν εκ των νομών Ξάνθης ή Ροδόπης. 

 

Για το νομό Ξάνθης τα νηπιαγωγεία τα οποία συμμετέχουν στην πιλοτική παρέμβαση είναι:  

 Νηπιαγωγείο Άλματος 

 Νηπιαγωγείο Πάχνης 

 Νηπιαγωγείο Ηλιόπετρας 

 Νηπιαγωγείο Σελέρου (2 τμήματα) 

 Νηπιαγωγείο Σημάντρων 

 Νηπιαγωγείο Γλαύκης (2 τμήματα)  

 

Για το Νομό Ροδόπης τα νηπιαγωγεία τα οποία συμμετέχουν στην πιλοτική παρέμβαση είναι:  

 Νηπιαγωγείο Αρριανών (2 τμήματα) 

 Νηπιαγωγείο Πάσσου (2 τμήματα)  
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 Νηπιαγωγείο Ασωμάτων 

 Νηπιαγωγείο Λυκείου 

 Νηπιαγωγείο Αμαράντων 

 Νηπιαγωγείο Μεγάλου Πιστού 

Οι υποψήφιοι/-ες κατά την αίτησή τους δύνανται να δηλώσουν τον νομό/τους νομούς στον οποίο/στους 

οποίους επιθυμούν να τους ανατεθεί Έργο. 

Στον αντισυμβαλλόμενο/στην αντισυμβαλλόμενη στον οποίο/ στην οποία  θα ανατεθεί Έργο στον Ν. Ροδόπης 

ενδέχεται να του/της  ανατεθούν νηπιαγωγεία και στον Ν. Έβρου, σε περίπτωση που η Επιστημονική Ομάδα 

Έργου κρίνει ότι το δείγμα των νηπιαγωγείων ελέγχου στον νομό Ροδόπης δεν είναι επαρκές.  

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο των Αντισυμβαλλομένων θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και 

ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την 15.12.2019, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που θα 

απαιτηθεί για την παραλαβή των παραδοτέων και του τυχόν χρόνου που θα απαιτηθεί από τον/την 

Αντισυμβαλλόμενο/-η για ενσωμάτωση διορθώσεων/αλλαγών επί των παραδοτέων, βάσει της κρίσης των 

αρμοδίων οργάνων του ΙΕΠ. (Χρονική διάρκεια για την εκτέλεση του έργου του/της Αντισυμβαλλόμενου/-ης 

έως και 15.11.2019 – για την οριστική παραλαβή έως 15.12.2019). 

Τα χρονοδιαγράμματα δύναται να παραταθούν με βάση τις ανάγκες της πράξης, χωρίς αύξηση του κόστους 

των παραδοτέων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και της εκάστοτε ισχύουσας αυτεπιστασίας. 

 

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο/η αντισυμβαλλόμενος/η  θα πρέπει να υποβάλει τα εξής παραδοτέα: 

 

Παραδοτέο 1 (Π3.3.1): Μηνιαία/-ες έκθεση/-εις πεπραγμένων (ημερολογιακή καταγραφή),  η οποία θα 

βασίζεται  στην εφαρμογή  του Οδηγού εργαλείων καταγραφής, ο οποίος θα τους έχει παραδοθεί από την 

Επιστημονική Ομάδα Έργου.  

Από την έναρξη της σύμβασής τους και για όλο το σχολικό έτος 2018-2019 (ήτοι έως 30-06-2019), οι 

αντισυμβαλλόμενοι/ες υποχρεούνται να παραδίδουν ηλεκτρονικά, εντός εργάσιμων 5 ημερών από τη λήξη 

του ημερολογιακού μήνα, στο ΙΕΠ το Παραδοτέο 1. 

 

Παραδοτέο 2 (Π6.1.1): Έκθεση τελικής αξιολόγησης. 

Οι αντισυμβαλλόμενοι, στο τέλος του σχολικού έτους 2018-2019, έχοντας συγκεντρώσει τις Εκθέσεις 

καταγραφής των υπηρετούντων νηπιαγωγών (Π.3.2.1), των συνεργατών/γλωσσικών διαμεσολαβητών  

(Π3.1.1), της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού έργου (Π.3.2.1) και τις δικές τους εκθέσεις καταγραφής (Π3.3.1) θα 

εκπονήσουν την έκθεση τελικής αξιολόγησης της πιλοτικής παρέμβασης, επισημαίνοντας τόσο τα θετικά 
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αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν, όσο και τα σημεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να 

επικαιροποιηθούν και να αναδιαμορφωθούν για την μελλοντική εφαρμογή με βάση τα αποτελέσματα της 

πιλοτικής παρέμβασης.    

Η Έκθεση τελικής αξιολόγησης θα περιλαμβάνει επίσης και τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν από την 

έρευνα η οποία θα υλοποιηθεί από τους δύο επιστημονικούς συνεργάτες σε νηπιαγωγεία/ ομάδες ελέγχου. 

Οι Ομάδες ελέγχου αυτές,  θα δημιουργηθούν από νηπιαγωγεία τα οποία δεν συμμετέχουν στην παρέμβαση- 

σύμφωνα με μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο θα έχει υποδείξει η ΕΟΕ- με σκοπό την αποτίμηση της πορείας 

του προγράμματος. 

Επισημαίνεται ότι ο αντισυμβαλλόμενος /η αντισυμβαλλόμενη στον  οποίο/στην  οποία θα ανατεθεί έργο στο 

Ν. Ροδόπης ενδέχεται να αναλάβει στην ομάδα ελέγχου νηπιαγωγείων του και νηπιαγωγεία του Ν. Έβρου, σε 

περίπτωση που η Επιστημονική Ομάδα έργου κρίνει ότι το δείγμα των νηπιαγωγείων ελέγχου στον νομό 

Ροδόπης δεν είναι επαρκές.  

Οι αντισυμβαλλόμενοι/ες υποχρεούνται να παραδώσουν ηλεκτρονικά στο ΙΕΠ την έκθεση τελικής 

αξιολόγησης  έως τις 15.11.2019. 

 

Για τις ως άνω παρουσίες/συναντήσεις/παρακολουθήσεις, δύναται να ζητηθούν από τον/την 

αντισυμβαλλόμενο/-η αντίστοιχα αποδεικτικά, και η οποία εν δυνάμει απαίτηση θα καθοριστεί στη σύμβαση. 

Τα άνωθεν παραδοτέα θα πιστοποιούνται με βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την Επιστημονική Ομάδα Έργου 

και θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. του ΙΕΠ. 

  

4. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

4.1 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ  

Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το ως άνω περιγραφόμενο έργο για κάθε 

αντισυμβαλλόμενο, ανέρχεται έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και 

εννέα λεπτών (10.887,09€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (13.500,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.  

Το εργολαβικό αντάλλαγμα ανά παραδοτέο έργο περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ  

(α/μ) 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) έως 

Παραδοτέο 1 (Π3.3.1)   Έως 3,0 4.354,83 5.400,00 

Παραδοτέο 2 (Π6.1.1):  Έως 4,5 6.532,26 8.100,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 10.887,09 13.500,00 

 

Το κόστος ανά ανθρωπομήνα ορίζεται σε χίλια τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

(1.451,61€) ανά ανθρωπομήνα άνευ ΦΠΑ ήτοι χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00€) ανά ανθρωπομήνα 
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Το ΙΕΠ επιπλέον θα καλύψει 

(επιπροσθέτως του ανωτέρου εργολαβικού ανταλλάγματος) τις τυχόν προκύπτουσες εργοδοτικές εισφορές, 

βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Σε κάθε ημερολογιακό μήνα μπορεί να καλυφθεί το ανώτερο έως 

και 1 ανθρωπομήνας  (ΑΜ). Ως εκ τούτου για το παραδοτέο Π3.3.1 σε περίπτωση που η σύμβαση θα 

υπογραφεί 15 Απριλίου, ο Αντισυμβαλλόμενος θα λάβει βάσης της καλής εκτέλεσης του έργου, ½ ΑΜ και εν 

συνεχεία και αντιστοίχως για τους μήνες Μάιο/Ιούνιο θα λάβει  από 1 ΑΜ, ήτοι συνολικά 2,5 ΑΜ 

 

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του/της Αντισυμβαλλόμενου/ης, όλες οι 

απαραίτητες δαπάνες (ενδεικτικά αναφέρεται το κόστος μετακίνησης) για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς 

καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή 

οποιουδήποτε τρίτου. 

 

4.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ 

Η καταβολή από το Ι.Ε.Π. του ποσού του εργολαβικού ανταλλάγματος των αντισυμβαλλομένων για το 

παρασχεθέν έργο τους, δύναται να γίνεται τμηματικά ως εξής: 

 

1η πληρωμή: έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τριών 

ευρώ (4.354,83€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (5.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου (Π3.3.1). 

2η πληρωμή/Αποπληρωμή: έως του ποσού των έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε 

λεπτών (6.532,26€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι οκτώ χιλιάδες εκατό ευρώ (8.100,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

και λοιπόν νόμιμων κρατήσεων, με την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 2 (Π.2.1α) και την ολοκλήρωση 

της Σύμβασης και της συνεπούς εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

Σύμβαση. 

Η εκάστοτε πληρωμή θα πραγματοποιηθεί υπό τους εξής όρους που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: 

  την έγκριση του σχετικού παραδοτέου από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, βάσει βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του 

παραχθέντος έργου, από την Επιστημονική Ομάδα Έργου για την καλή εκτέλεση των παραδοτέων 

 την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του Έργου, 

 την έκδοση απόφασης έγκρισης πληρωμής προς το Λογιστήριο από το αρμόδιο όργανο του Ι.Ε.Π. και  

 την έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τους/τις εξωτερικούς συνεργάτες/-τριες (το 

τιμολόγιο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά παραστατικά όπως π.χ. φορολογική 

ενημερότητα). Στο τιμολόγιο βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα πρέπει να αναγράφεται αν εμπίπτουν στην 

εφαρμογή του αρ. 39  του Ν. 4387/2016, συνοδευόμενο από σχετική Υ.Δ του Ν. 1599/1986 για το αν 

υπάγονται ή όχι στον εν λόγω νόμο. 
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5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ  

5.1 Πνευματικά Δικαιώματα: Οι αντισυμβαλλόμενοι/-ες αποδέχονται ρητά και μεταβιβάζουν το σύνολο του 

περιουσιακού δικαιώματος σε κάθε έκφανση 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 απεκδυόμενοι 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.  

5.2 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 

οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται ρητά 

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

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

διατάξεων που προβλέπονται στο Ν.2472/97 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 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 

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

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

5.4 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. 

 
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν, φυσικά πρόσωπα – ελεύθεροι επαγγελματίες,   

Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικών Τμημάτων ή Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών ή Τμημάτων 

Κοινωνικών Επιστημών ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων και αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της 

αλλοδαπής, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με ζητήματα εκπαίδευσης ευάλωτων ομάδων 

μαθητών. 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

Η 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 

παρούσης πρόσκλησης. 

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

την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του ΙΕΠ για δέκα (10) χρόνια  και γ) 
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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. 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Οι υποψήφιοι/-ες έχουν το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης στη δικτυακή πύλη e-IEP: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php συμπληρώνοντας  αποκλειστικά και μόνον σε ηλεκτρονική 

μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία. Στη συγκεκριμένη δικτυακή πύλη υπάρχουν οδηγίες για τη συμπλήρωση 

της αίτησης. 

Οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας 

στην ιστοσελίδα: http://www.iep.edu.gr, έως και Τετάρτη, 27.03.2019, ώρα 14:00 

Δεν λαμβάνονται υπόψη: 

α) αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή εντύπως. 

β) αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. 

 

8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες/αιτούσες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και τα οποία 

ανά πάσα στιγμή μπορεί να απαιτηθεί από το Ι.Ε.Π. να υποβάλλουν και εντύπως, είναι τα παρακάτω: 

 Αντίγραφα των βασικών, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της ημεδαπής. 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, ήτοι του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.. 

 Η Επαγγελματική Εμπειρία ή/και Διδακτικό Έργο αποδεικνύεται: 

• Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία ή και το Διδακτικό Έργο έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του 

δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 

1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 

2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα και αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων 

που έχουν υπογραφεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και να βεβαιώνεται, 

το είδος και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της εκτελεσθείσας 

υπηρεσίας. 

• Όταν τυχόν Επαγγελματική Εμπειρία ή/και Διδακτικό Έργο  έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, 

σωρευτικά: 

1. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας 

της επιχείρησης 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/υποψήφιας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να 

δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του/της, τα στοιχεία εργοδότη, 

φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.  

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
http://www.iep.edu.gr/
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2. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 

της ασφάλισης. 

• Όταν η Επαγγελματική Εμπειρία ή/και Διδακτικό Έργο  αφορά την άσκηση ελεύθερου/-ης 

επαγγελματία, σωρευτικά: 

1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής 

του/της. 

2. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο 

χρόνος και το είδος της εμπειρίας του/της.  

3. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 

ενδεικτικώς τη διάρκεια της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας ή/και Διδακτικό Έργο. 

 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 του Υπουργείου 

Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή/ μεταφράστρια του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το 

Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο/-η άμισθο/-η διερμηνέα για τη 

γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί. 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Τα κριτήρια ένταξης (αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται), και επιλογής 

(μοριοδοτούμενα), ακολουθούν ρητά τις αρχές για την ίση μεταχείριση ή τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Τα on-off κριτήρια επιλογής επί ποινή αποκλεισμού είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: 

 Πτυχίο  Ανώτατης Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικών Τμημάτων ή Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών ή 

Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων και αναγνωρισμένων 

Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με ζητήματα εκπαίδευσης ευάλωτων ομάδων μαθητών 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής είναι: 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 Συναφής Διδακτορικός Τίτλος 20 μόρια  

Μη συναφής Διδακτορικός Τίτλος  10 μόρια  

2 Πιστοποιημένο συναφές ερευνητικό έργο  

(1 μόριο για κάθε ημερολογιακό μήνα συναφούς ερευνητικού έργου) 

Έως 15 μόρια  

3 Πιστοποιημένο συναφές διδακτικό έργο  

(1 μόριο για κάθε ημερολογιακό μήνα συναφούς διδακτικού έργου) 

Έως 15 μόρια 

4 Πιστοποιημένη συναφής επαγγελματική εμπειρία  

(1 μόριο για κάθε ημερολογιακό μήνα συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας) 

Έως 15 μόρια  

5 Προσωπική συνέντευξη  Έως 35 μόρια  
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Η συνάφεια του Διδακτορικού Τίτλου, του ερευνητικού έργου, του διδακτικού έργου και της επαγγελματικής 

εμπειρίας, ορίζεται σύμφωνα με το αντικείμενο της Πρόσκλησης ήτοι: ζητήματα εκπαίδευσης ευάλωτων 

ομάδων μαθητών. 

 

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν 

και θα αξιολογηθούν βάσει των εξειδικευμένων προσόντων και της εμπειρίας τους, από Τριμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων, τα μέλη της οποίας ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. Η 

αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π., θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την ανάθεση έργου ή μη στον 

ενδιαφερόμενο/ στην ενδιαφερόμενη. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν επί ποινή αποκλεισμού οι αιτήσεις 

που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα. 

Η αρμόδια Επιτροπή 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 υποβάλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική γνωστοποίηση από το ΙΕΠ.  

 

Η διαδικασία αξιολόγησης και κατάρτισης των Πινάκων Κατάταξης συγκριτικής βαθμολογίας θα 

πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του Δ.Σ. του 

ΙΕΠ  και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1. Αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων (on/off κριτήρια) και ένταξη στους πίνακες συγκριτικής 

βαθμολογίας εκείνων από τους/τις υποψήφιους/-ες που τα ικανοποιούν.  

2. Μοριοδότηση των υποψηφίων βάσει των μοριοδοτούμενων κριτηρίων επιλογής και δικαιολογητικών που 

έχουν υποβάλει. 

3. Προσωπική συνέντευξη  

4. Κατάρτιση προσωρινών αξιολογικών πινάκων συγκριτικής βαθμολογίας των υποψηφίων κατά φθίνουσα 

σειρά και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://iep.edu.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

5. Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους/-ες σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Εξέταση Ενστάσεων από 

την αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π. 

6. Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων ή μη αποδεκτών, ο Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας της παρ. 4. 

καθίσταται οριστικός, αλλιώς καταρτίζεται νέος οριστικός πίνακας κατάταξης συγκριτικής βαθμολογίας 

των υποψήφιων  και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή των καλύτερων αιτήσεων που 

εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης των 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ι.Ε.Π.. Επιπρόσθετα η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν δεσμεύεται να 

http://iep.edu.gr/
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συνεκτιμήσει στην επιλογή των αντισυμβαλλομένων 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 ανάθεση έργου και εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεσή του. 

ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥΣ (ΑΝΑ ΝΟΜΟ), ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΝΟΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, πλήρωση κενής θέσης ή πλήρωση θέσης που κενωθεί για 

οποιοδήποτε λόγο, δύναται να πραγματοποιηθεί με επιλαχόντες/επιλαχούσες από τον οριστικό Πίνακα 

Κατάταξης Υποψηφίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας. 

Εφόσον δεν προκύψει επαρκής αριθμός επιλεχθέντων/επιλεχθεισών για το υπό ανάθεση έργο, το ΙΕΠ δύναται 

να ενεργοποιήσει εκ νέου τις διαδικασίες της παρούσας Πρόκλησης για τη δημιουργία Πρόσκλησης ανά 

περίπτωση, με τα ίδια ή αναμορφωμένα κριτήρια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες υλοποίησης της Πράξης 

και προς εξυπηρέτηση υλοποίησής της. 

 

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Για τους υποψήφιους, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων 

με βάση τη βαθμολογία που θα έχουν λάβει. Επί του προσωρινού πίνακα, αφού εγκριθεί από το ΔΣ του ΙΕΠ, οι 

υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών 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 

που προηγούνται του ενιστάμενου. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται για λόγους 

νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

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 σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υπ’ αριθ. πρωτ. 2234/12.03.2019 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1, της Πράξης «Πιλοτικές 

Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 

5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
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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 ημέρα 

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, 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το 

Ι.Ε.Π. θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών 

υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη 

αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Μετά τη άπρακτη παρέλευση του ως άνω 

πενθημέρου, ο Προσωρινός  Τελικός  Πίνακας καθίσταται Οριστικός και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό 

τόπο του ΙΕΠ. 

 

12. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, να 

ματαιώσει ή να επαναλάβει την πρόσκληση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

 εάν η διαδικασία αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής αιτήσεων είτε λόγω απόρριψης όλων των 

αιτήσεων, 

 εάν κανείς από τους/τις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες  δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης, 

 εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης έχουν αλλάξει 

ουσιωδώς, 

 εάν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

 για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Σε περίπτωση ματαίωσης πρόσκλησης, οι υποψήφιοι/-ες Αντισυμβαλλόμενοι/-ες δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

 

13. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με τον/την Αντισυμβαλλόμενο/-η θα υπογραφεί σχετική σύμβαση και η οποία θα αναρτηθεί στο σχετικό 

κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί της 

εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη σύμβαση που θα αναρτάται 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα δημοσιοποιούνται: ονοματεπώνυμο αντισυμβαλλόμενου, αρχικό γράμμα πατρώνυμου και 

προϋπολογισμός.  

Στη σύμβαση θα καθοριστούν όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες και λοιποί όροι. 

Για την υπογραφή σύμβασης, ο/η αντισυμβαλλόμενος/-η υποχρεούται να προσκομίσει αποδεικτικό 

έναρξης ως ελεύθερος/-η επαγγελματίας ή συνέχισης εργασιών. 

https://diavgeia.gov.gr/
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Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και σύναψη ή μη σύμβασης, αποκλειόμενης 

οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις και θέματα τεχνικής υποστήριξης, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να  δημιουργήσουν σχετικό/α ticket/s στη διεύθυνση https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php 

επιλέγοντας στο πεδίο «Θέμα Βοήθειας» («Help Topic»),  ανάμεσα στις ακόλουθες τρεις επιλογές ανάλογα με 

τον τύπο του ερωτήματος. 

1. Τεχνικά θέματα (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης στο e-IEP) 

2. Πρόσκληση για Θέματα για κριτήρια πρόσκλησης 

3. Πρόσκληση για Γενικά θέματα διαδικασιών πρόσκλησης 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δώσουν email και τηλέφωνο επικοινωνίας, και αναλόγως θα τους δίνεται 

άμεση απάντηση είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω email. 

 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται: 

 στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» 

 στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ  http://iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis, στη διαδρομή  ΕΡΓΑ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την Πρόσκληση (διευκρινίσεις, 

ανακοινώσεις, αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.   

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Καθηγητής ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 

 
 

http://iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis
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