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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

με  τέσσερις (4) ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες για την παραγωγή ή/και εμπλουτισμό υπάρχοντος 

επιμορφωτικού - υποστηρικτικού υλικού ψηφιακής μορφής, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές 

ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε 

θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 

 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

 

  

http://www.iep.edu.gr/
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Τo Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» (Ι.Ε.Π.), νόμιμα εκπροσωπούμενου, το 

οποίο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και υλοποιεί, ως τελικός δικαιούχος, την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5008057, που συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), 

 

έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 19 του v. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α´/24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 

Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 

και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 69 του ν.4547/2018 

(ΦΕΚ 102,τ´.Α/12-06-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο  100 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄» 

του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α΄.254/21.12.2020) και ισχύει, 

2. 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 19 του νόμου 

3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο  69 του ν. 4547/2018,(ΦΕΚ 102/τ΄.Α/12.6.2018), 

3. την υπ’ αρ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων», 

4. 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, 

5. τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’), περί άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. τον v. 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 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

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

7. 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, 

8. τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7.7.2016) «Προσαρμογή Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και άλλες διατάξεις Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού (Τροποποίηση ν.4314/14 ΦΕΚ Α265)», 

9. 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, 

10. τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’), περί άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11. τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 
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3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α) 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 176/A), όπως ισχύουν, 

12. τον v. 3861/2010 (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», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τΑ’/23-9-2020) και 

ισχύει, 

13. τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.), 

14. τον v. 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), 

15. το σύνολο 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, 

16. την υπ’ αρ. πρωτ. 12874/4.7.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ 

εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» και MIS 5008057  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 6732/17-12-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΧΚ465Χ18-Θ2Θ), 

1286/26-02-2020 (ΑΔΑ: 6Φ8Ξ46ΜΤΛΡ-ΩΦ9) και 5246/02-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΠ746ΜΤΛΡ-8ΚΝ) και ισχύει, 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 518/24-01-2018 (ΑΔΑ:ΩΣ5ΣΟΞΛΔ-ΖΓΕ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 

«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ 

εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 

13336/14-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΩ0ΟΞΛΔ-Χ7Φ), 1947/27-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΒΛΦΟΞΛΔ-ΜΣΙ) και 13497/11-12-2020 

(ΑΔΑ: ΨΕΒ5ΟΞΛΔ-ΖΦΗ) Αποφάσεις και ισχύει, 

18. την υπ’ αρ. πρωτ. 540/25-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΜΩΟΞΛΔ-Ρ2Ν) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ περί καθορισμού των 

επιμέρους παραδοτέων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας ΠΕ1.4 και ΠΕ1.5 του Υποέργου 1, περί ανάθεσης 

έργου χωρίς αμοιβή σε στελέχη του ΙΕΠ και περί ανάθεσης έργου και υπογραφής σύμβασης με αμοιβή σε 

ειδικούς επιστήμονες – εμπειρογνώμονες κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

19. την υπ’ αρ. πρωτ. 2418/13-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΤ30ΟΞΛΔ-4Η8) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ περί έγκρισης των 

παραδοτέων ΠΕ1.4.1 «Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού (δια ζώσης)» και ΠΕ1.4.2 «Προδιαγραφές 

εκπαιδευτικού υλικού (εξ αποστάσεως)», του Πακέτου Εργασίας ΠΕ1.4 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης των επιμορφωτών», του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της 

επιμόρφωσης», της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5008057, 

20. την υπ’ αρ. πρωτ. 13401/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΔΤΟΞΛΔ-10Μ) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ για την έγκριση της 

τροποποίησης της Πράξης και τον ορισμό του Υπευθύνου Έργου, 

21. το γεγονός ότι για τις χρονικές περιόδους που ισχύουν ειδικά ή/και έκτακτα μέτρα στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης του COVID-19 ή άλλων ανάλογων καταστάσεων, το σύνολο των 

θεματικών ενοτήτων του προγράμματος επιμόρφωσης του Πακέτου Εργασίας «ΠΕ2.2 :Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/ Β' Φάση» των Υποέργων 2 έως και 6, της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών 
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σε θέματα μαθητείας», θα υλοποιείται μέσω της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

22. το γεγονός ότι για την θεματική ενότητα ΘΕ3: «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας» δεν έχει αναπτυχθεί 

επιμορφωτικό υλικό ενώ για τις θεματικές ενότητες ΘΕ4.1: «Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων», ΘΕ4.2: 

«Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση» και ΘΕ5: «Συμβουλευτική 

και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πληροφόρηση» έχει αναπτυχθεί επιμορφωτικό υλικό που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διά ζώσης επιμόρφωσης, 

23. την υπ’ αρ. 9/18-02-2021 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου με τέσσερις (04) ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες για την παραγωγή ή/και 

εμπλουτισμό υπάρχοντος επιμορφωτικού - υποστηρικτικού υλικού ψηφιακής μορφής, στο πλαίσιο των ΠΕ1.4 

«Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επιμόρφωσης των επιμορφωτών» και ΠΕ1.5 «Εκπόνηση επιμορφωτικού - 

υποστηρικτικού υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών», του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες 

για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα 

μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057, 

24. το γεγονός ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑΕ 3451 με κωδ. ενάριθμου 2017ΣΕ34510016 

του Υποέργου 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057, και το θεσμικό 

πλαίσιο που τη διέπει. 

 

Απευθύνει  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την υποβολή αιτήσεων σε ενδιαφερόμενους ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες προς σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές 

ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε 

θέματα μαθητείας» με ΟΠΣ 5008057, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης με ίδια μέσα , το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχος, ενδιαφέρεται 

για τη σύναψη σύμβασης έργου μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου με τέσσερις (4) ειδικούς επιστήμονες/ 

εμπειρογνώμονες για την παραγωγή ή/και εμπλουτισμό υπάρχοντος επιμορφωτικού - υποστηρικτικού υλικού 

ψηφιακής μορφής, στο πλαίσιο των ΠΕ1.4 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επιμόρφωσης των επιμορφωτών» και ΠΕ1.5 

«Εκπόνηση επιμορφωτικού - υποστηρικτικού υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών», του Υποέργου 1 

«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/  

εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057. 
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1.1. Αντικείμενο του έργου  

Το αντικείμενο του έργου των ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων είναι: (α) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 

ψηφιακής μορφής στη θεματική ενότητα ΘΕ3: «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας» και (β) εμπλουτισμός και 

μετατροπή σε ψηφιακή μορφή του υπάρχοντος (όπως αυτό είχε παραχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης επιμόρφωσης 

των διά ζώσης Θεματικών Ενοτήτων) εκπαιδευτικού υλικού στις θεματικές ενότητες i) ΘΕ4.1: Βασικές αρχές 

εκπαίδευσης ενηλίκων, ii) ΘΕ4.2: Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση 

και iii) ΘΕ5: Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πληροφόρηση, σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα 1: 

 

Πίνακας 1 

Θεματική Ενότητα (ΘΕ) Κωδικός Θέσης (ΚΘ) Αντικείμενο σύμβασης Παραδοτέο 

ΘΕ3: Υγεία και Ασφάλεια 
εργασίας 

ΚΘΕ3 

Παραγωγή οδηγού 
επιμορφωτή 

Π1.4.3.γ: Οδηγοί 
επιμορφωτή (ΘΕ3) 

Παραγωγή επιμορφωτικού 
υλικού 

Π1.5.3: Επιμορφωτικό υλικό 
για τις ΘΕ3 

Επιμόρφωση επιμορφωτών 
Π1.4.4.3: Πρόγραμμα -
Παρουσιολόγια 

ΘΕ.4.1: Βασικές αρχές 
εκπαίδευσης ενηλίκων 

ΚΘΕ4.1 

Παραγωγή ή/και 
διαμόρφωση υπάρχοντος 
επιμορφωτικού υλικού  

Π.1.5.2.β: Επιμορφωτικό 
υλικό για τη ΘΕ4.1/ΕΥ3 

Επιμόρφωση επιμορφωτών 
Π1.4.4.4: Πρόγραμμα - 
Παρουσιολόγια 

ΘΕ4.2: Σύγχρονες μέθοδοι 
διδασκαλίας στην 
Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και κατάρτιση 

ΚΘΕ4.2 

Παραγωγή ή/και 
διαμόρφωση υπάρχοντος 
επιμορφωτικού υλικού 

Π.1.5.2.γ: Επιμορφωτικό 
υλικό για τη ΘΕ4.2/ΕΥ3 

Επιμόρφωση επιμορφωτών 
Π1.4.4.5: Πρόγραμμα - 
Παρουσιολόγια 

ΘΕ5: Συμβουλευτική και 
Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός και 
Πληροφόρηση 

ΚΘΕ5 

Παραγωγή ή/και 
διαμόρφωση υπάρχοντος 
επιμορφωτικού υλικού 

Π.1.5.2.δ: Επιμορφωτικό 
υλικό για τη ΘΕ5/ΕΥ3 

Επιμόρφωση επιμορφωτών 
Π1.4.4.6: Πρόγραμμα - 
Παρουσιολόγια 

 

 

Η κύρια απασχόληση αναφέρεται σε:  

1. Παραγωγή ή/και εμπλουτισμό, επιμορφωτικού υλικού (σύμφωνα με προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού εξ 

αποστάσεως της Πράξης) για διάθεση από πλατφόρμες ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω 

διαδικτύου, βάσει του υπάρχοντος επιμορφωτικού υλικού. 

2. Επιμέλεια-Μορφοποίηση υπάρχοντος επιμορφωτικού υλικού E-learning (επικαιροποίηση συνδέσμων, 

εμπλουτισμός κ.λπ.). 

3. Έλεγχος και επικαιροποίηση του επιμορφωτικού υλικού ως προς το γνωστικό πεδίο. 

4. Έλεγχος του ηλεκτρονικού επιμορφωτικού υλικού ως προς τη λειτουργικότητά του σε πλατφόρμες 

διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού, π.χ. Moodle (e-learning). 

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Tee/2018/2018-03-26_prodiagrafes_ey_mathiteias_ex_apostaseos.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Tee/2018/2018-03-26_prodiagrafes_ey_mathiteias_ex_apostaseos.pdf
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5. Διαμόρφωση του επιμορφωτικού υλικού των θεματικών ενοτήτων σε συνεργασία με την Επιστημονική 

Ομάδα Έργου (Ε.Ο.Ε.), καθώς και  τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου. 

 

Ειδικότερα: 

• Το επιμορφωτικό υλικό που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τρία (3) ψηφιακά 

αρχεία (ΕΥ3) σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού (εξ αποστάσεως) που εγκρίθηκαν με την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 2418/13-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΤ30ΟΞΛΔ-4Η8) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ για κάθε μία από τις  

παραπάνω θεματικές ενότητες. 

 

• Η επιμόρφωση επιμορφωτών/τριών του μητρώου της Πράξης στη χρήση και αξιοποίηση του επιμορφωτικού 

υλικού ψηφιακής μορφής θα γίνει εξ αποστάσεως και η διάρκειά της θα είναι μία (1) ώρα ανά θεματική 

ενότητα για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα υλοποιείται στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ1.4: 

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επιμόρφωσης των επιμορφωτών/τριών του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες 

για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ 

εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας». Οι ειδικοί επιστήμονες/εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν για την 

ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού θα καλούνται από την Ε.Ο.Ε. όταν χρειαστεί (ad hoc) πριν την 

υλοποίηση της επιμόρφωσης επιμορφωτών/τριών του Μητρώου.  Ο μέγιστος αριθμός ωρών που δύναται να 

συμμετάσχει κάθε ειδικός επιστήμονας/εμπειρογνώμονας είναι τέσσερις (4) ώρες ανά θεματική ενότητα. 

 

Οι προδιαγραφές του επιμορφωτικού υλικού και του οδηγού του επιμορφωτή έχουν καθοριστεί στην υπ’ αρ. 

πρωτ. 2418/13-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΤ30ΟΞΛΔ-4Η8) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ περί έγκρισης των παραδοτέων ΠΕ1.4.1 

«Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού (δια ζώσης)» και ΠΕ1.4.2 «Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού (εξ 

αποστάσεως)», του Πακέτου Εργασίας ΠΕ1.4 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επιμόρφωσης των επιμορφωτών», του 

Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057. 

Τα τελικά παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

 

1.2 Παραδοτέα - Παραλαβή 

Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παραδώσει στο πρωτόκολλο του Ι.Ε.Π. το επιμορφωτικό υλικό ψηφιακής 

μορφής στο χρόνο που ορίζεται από την παρούσα. Η Επιστημονική Ομάδα Έργου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 

τον αντισυμβαλλόμενο την ενσωμάτωση διορθώσεων/αλλαγών επί κάθε παραδοτέου. Το επικαιροποιημένο 

επιμορφωτικό υλικό  θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου στο πρωτόκολλο του Ι.Ε.Π. εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών. 

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών 

του Ι.Ε.Π., κατόπιν διαβίβασης από τον Υπεύθυνο της Πράξης των παραδοτέων και σχετικής βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης ανά εμπειρογνώμονα.  Στη συνέχεια το Πρακτικό που συντάσσεται, εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

Η παραλαβή του επιμορφωτικού έργου γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., κατόπιν διαβίβασης από τον Υπεύθυνο της Πράξης «Έκθεσης Πεπραγμένων της 

Επιμόρφωσης Επμορφωτών/τριών του Μητρώου της Πράξης». Στη συνέχεια το Πρακτικό που συντάσσεται, 

εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Οι ώρες επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται από κάθε Αντισυμβαλλόμενο/η 

πιστοποιούνται από το πρόγραμμα της επιμόρφωσης επιμορφωτών/τριών καθώς και από τα παρουσιολόγια 

(έντυπα ή/και ψηφιακές καταγραφές πλατφόρμας LMS που χρησιμοποιεί το Ι.Ε.Π. για την εξ αποστάσεως 

ΑΔΑ: ΨΒΕΤΟΞΛΔ-Χ2Η
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επιμόρφωση). 

 

Ειδικότερα τα τελικά ατομικά παραδοτέα για κάθε εμπειρογνώμονα θα είναι τα: 

Θεματική Ενότητα 
(ΘΕ) 

Κωδικός 
Θέσης (ΚΘ) 

Ειδικός 
επιστήμονας - 

εμπειρογνώμονας 
Αντικείμενο σύμβασης Τελικό Παραδοτέο 

ΘΕ3: Υγεία και 
Ασφάλεια εργασίας 

ΚΘΕ3 1 

Παραγωγή οδηγού 
επιμορφωτή στη ΘΕ3 

Π1.4.3.γ: Οδηγοί 
επιμορφωτή (ΘΕ3) 

Επιμόρφωση 
επιμορφωτών στη ΘΕ3 

Π1.4.4.3: Πρόγραμμα -
Παρουσιολόγια 

Παραγωγή 
επιμορφωτικού υλικού 
στη ΘΕ3 

Π1.5.3: Επιμορφωτικό υλικό 
για τις ΘΕ3 

ΘΕ.4.1: Βασικές 
αρχές εκπαίδευσης 
ενηλίκων 

ΚΘΕ4.1 1 

Παραγωγή ή/και 
διαμόρφωση υπάρχοντος 
επιμορφωτικού υλικού 
στη ΘΕ4.1 

Π.1.5.2.β: Επιμορφωτικό 
υλικό για τη ΘΕ4.1/ΕΥ3 

Επιμόρφωση 
επιμορφωτών στη ΘΕ4.1 

Π1.4.4.4: Πρόγραμμα - 
Παρουσιολόγια 

ΘΕ4.2: Σύγχρονες 
μέθοδοι διδασκαλίας 
στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

ΚΘΕ4.2 1 

Παραγωγή ή/και 
διαμόρφωση υπάρχοντος 
επιμορφωτικού υλικού 
στη ΘΕ4.2 

Π.1.5.2.γ: Επιμορφωτικό 
υλικό για τη ΘΕ4.2/ΕΥ3 

Επιμόρφωση 
επιμορφωτών στη ΘΕ4.2 

Π1.4.4.5: Πρόγραμμα - 
Παρουσιολόγια 

ΘΕ5: Συμβουλευτική 
και Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός 
και Πληροφόρηση 

ΚΘΕ5 1 

Παραγωγή ή/και 
διαμόρφωση υπάρχοντος 
επιμορφωτικού υλικού 
στη ΘΕ5 

Π.1.5.2.δ: Επιμορφωτικό 
υλικό για τη ΘΕ5/ΕΥ3 

Επιμόρφωση 
επιμορφωτών στη ΘΕ5 

Π1.4.4.6: Πρόγραμμα - 
Παρουσιολόγια 

 

Κάθε ειδικός επιστήμονας/εμπειρογνώμονας δικαιούται να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού μόνο μια αίτηση και 

μόνο για μία Θεματική Ενότητα, με εξαίρεση τη Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4.1 και ΘΕ4.2) για την οποία οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για τους δύο Κωδικούς Θέσεις (ΚΘΕ4.1 και ΚΘΕ4.2). 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια της σύμβασης του κάθε συμβαλλόμενου επιστήμονα/εμπειρογνώμονα ορίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής έως  31/08/2021, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την παραλαβή 

των παραδοτέων. 

Το χρονοδιάγραμμα δύναται να τροποποιηθεί/παραταθεί με βάση τις ανάγκες της Πράξης, χωρίς αύξηση του 

εργολαβικού ανταλλάγματος, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και της εκάστοτε ισχύουσας Απόφασης 

υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης. 

ΑΔΑ: ΨΒΕΤΟΞΛΔ-Χ2Η
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Οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται κατόπιν εισήγησης του Υπεύθυνου της Πράξης προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

το οποίο εκδίδει σχετική απόφαση. 

Το Ι.Ε.Π. δύναται, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Ε.Π. για την Παρακολούθηση 

και Παραλαβή Υπηρεσιών και απόφαση του Δ.Σ. του, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τον κάθε Αντισυμβαλλόμενο εξωτερικό εμπειρογνώμονα οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της 

διάρκειάς της, αζημίως για το Ι.Ε.Π., αν εκλείψουν οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση του έργου ή 

αν προκύψουν περιστατικά που καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση του έργου από τον Αντισυμβαλλόμενο, 

ενδεικτικά αναφέρεται η διακοπή χρηματοδότησης του έργου. 

Η διάρκεια του έργου των Αντισυμβαλλόμενων καθορίζεται ως ακολούθως: 

 

Τελικό Παραδοτέο Διάρκεια 

Επιμορφωτικό υλικό 
Από την ημερομηνία ανάθεσης ή/και υπογραφής της σύμβασης και 
για χρονικό διάστημα έως 0,75ΑΜ (ανθρωπομήνες), ήτοι έως 23 
ημερολογιακές ημέρες 

Οδηγός επιμορφωτή 
Από την ημερομηνία παράδοσης του επιμορφωτικού υλικού και για 
χρονικό διάστημα έως 0,50ΑΜ (ανθρωπομήνες), ήτοι έως 15 
ημερολογιακές ημέρες 

Επιμόρφωση επιμορφωτών 
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα 
απαιτηθούν έως 4ΑΩ (ανθρωποώρες)   

 

Διευκρινίζεται ότι με την προσήκουσα εκτέλεση του έργου του ειδικού επιστήμονα/εμπειρογνώμονα ως προς τα 

τελικά παραδοτέα Α) επιμορφωτικό υλικό και Β) οδηγός επιμορφωτή και εντός 15 ημερολογιακών ημερών, θα 

εκτελεστεί και η απαιτούμενη επιμόρφωση από τον Αντισυμβαλλόμενο ή/και σε μεταγενέστερο διάστημα εφόσον 

το επιβάλλουν οι ανάγκες της Πράξης. 

Το χρονοδιάγραμμα της απόφασης ανάθεσης ή/και της σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν απόφασης, 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πράξης. 

Επισημαίνεται ότι ο Αντισυμβαλλόμενος, εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος, υποχρεούται να λάβει την άδεια 

ασκήσεως ιδιωτικού έργου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’), προκειμένου να συναφθεί 

σχετική σύμβαση. 

 

3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

3α. Η αμοιβή για το ως άνω περιγραφόμενο έργο ανά Κωδικό Θέσης (ΚΘ) ανέρχεται σε: 

 

Ειδικός επιστήμονας/ 
εμπειρογνώμονας 

Κωδικός 
Θέσης 

Τελικό Παραδοτέο 
Εργολαβικό Αντάλλαγμα 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
λοιπών κρατήσεων 

Ειδικός επιστήμονας/ 
Εμπειρογνώμονας για την 

ΘΕ3 
ΚΘ3 

Π1.4.3.γ: Οδηγοί 
επιμορφωτή (ΘΕ3) 

έως  0,50ΑΜ και έως του ποσού 
των 880,00€ 

Π1.4.4.3: Πρόγραμμα -
Παρουσιολόγια 

έως 4ΑΩ και έως του ποσού των 
100,00€  

Π1.5.3: Επιμορφωτικό υλικό 
για τις ΘΕ3 

έως  0,75ΑΜ και έως του ποσού 
των 1.320,00€ 
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Ειδικός επιστήμονας/ 
Εμπειρογνώμονας για την 

ΘΕ4.1 
ΚΘ4.1 

1.Π.1.5.2.β: Επιμορφωτικό 
υλικό για τη ΘΕ4.1/ΕΥ3   

έως 0,1875ΑΜ και έως του 
ποσού των 330,00€ 

2.Επιμόρφωση 
επιμορφωτών 

έως 4ΑΩ και έως του ποσού των 
100,00€ 

Ειδικός επιστήμονας/ 
Εμπειρογνώμονας για την 

ΘΕ4.2 
ΚΘ4.2 

1.Π.1.5.2.γ: Επιμορφωτικό 
υλικό για τη ΘΕ4.2/ΕΥ3 

έως 0,1875ΑΜ και έως του 
ποσού των 330,00€ 

2.Επιμόρφωση 
επιμορφωτών 

έως 4ΑΩ και έως του ποσού των 
100,00€ 

Ειδικός επιστήμονας/ 
Εμπειρογνώμονας για την 

ΘΕ5 
ΚΘ5 

1.Π.1.5.2.δ: Επιμορφωτικό 
υλικό για τη ΘΕ5/ΕΥ3 

έως 0,375ΑΜ και έως του ποσού 
των 660,00€ 

2. Επιμόρφωση 
επιμορφωτών 

έως 4ΑΩ και έως του ποσού των 
100,00€ 

 

 

Διευκρινίσεις 

• Οι ως άνω αμοιβές (εργολαβικό αντάλλαγμα), συμπεριλαμβάνουν τυχόν ΦΠΑ και λοιπές νόμιμες 

κρατήσεις.  

• Το συνολικό ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος θα αντιστοιχεί στο διάστημα ισχύος της σύμβασης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και όσα ειδικότερα ορισθούν στη σύμβαση. 

• Η αμοιβή για τις επιμορφωτικές ώρες ορίζεται από την Αυτεπιστασία της Πράξης, σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. 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. 

 

3β. Η καταβολή από το Ι.Ε.Π. του ποσού του εργολαβικού ανταλλάγματος των Αντισυμβαλλομένων για το 

παρασχεθέν έργο τους γίνεται εφάπαξ σύμφωνα με την χρηματοοικονομική ροή της Πράξης και τις διαδικασίες 

του φορέα, υπό τους εξής όρους που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: 

• μετά από πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης του παραχθέντος έργου και του χρόνου που χρειάστηκε για την 

υλοποίηση του, από τον Υπεύθυνο της Πράξης, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ΕΟΕ,   

• Την έγκριση από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. του πρακτικού παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Ι.Ε.Π. 

• την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του Έργου, 

• Την προσκόμιση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον Αντισυμβαλλόμενο ή την έκδοση τίτλου 

κτήσης από το Ι.Ε.Π. για τους συμβαλλόμενους/ες που δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (δημόσιοι 

υπάλληλοι, Μέλη ΔΕΠ, κ.λ.π.), 

• Την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την  εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

• Την προσκόμιση βεβαίωσης του άρθρου 6 του Ν. 1256/1982 για τους συμβαλλόμενους/ες που είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι, 

• Την έκδοση απόφασης έγκρισης πληρωμής προς το Λογιστήριο από το αρμόδιο όργανο του Ι.Ε.Π.. 
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4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι Αντισυμβαλλόμενοι αποδέχονται ρητά και μεταβιβάζουν 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  απεκδυόμενοι κάθε σχετικού δικαιώματος. Επίσης ο 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. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί, Δημόσιοι υπάλληλοι 

ή Δημόσιοι Λειτουργοί οι οποίοι είναι  Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 

οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω. 

Οι ενδιαφερόμενοι 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 παρούσας 

Πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση υποψηφίων από Κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απαιτείται η γνώση της Ελληνικής 

γλώσσας σε Γ2 επίπεδο.   

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  

Τα κριτήρια ένταξης που αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται είναι σωρευτικά τα 

ακόλουθα: 

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Λαμβάνονται επίσης 

υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρ. 26 του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 

ισχύει  

• Επαγγελματική προϋπηρεσία (36 μήνες κατ΄ελάχιστο) σχετική με τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την 

επιμέλεια εκπαιδευτικού/ επιμορφωτικού υλικού κατάλληλου για ηλεκτρονική εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

μέσω διαδικτύου (e-learning) και 

(α) Επαγγελματική προϋπηρεσία (36 μήνες κατ’ ελάχιστο) σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα των θεματικών 

ενοτήτων της παρούσης   

ή  

(β) Διδακτική προϋπηρεσία στην  ημεδαπή ή αλλοδαπή  (36 μήνες κατ’ ελάχιστο) στα γνωστικά αντικείμενα 

των θεματικών ενοτήτων της παρούσης.  
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για την ανάθεση του περιγραφόμενου έργου, λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά τα κάτωθι κριτήρια τα οποία και 

μοριοδοτούνται συνολικά έως εκατό (100) μόρια.  

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

 Επαγγελματική/ Διδακτική εμπειρία  
Ως προαπαιτούμενος χρόνος εμπειρίας ορίζονται οι τριάντα έξι (36) μήνες. Για κάθε επιπλέον 
μήνα εμπειρίας, ο υποψήφιος λαμβάνει ένα (1) μόριο, με μέγιστο τα πενήντα πέντε (55) μόρια 

Έως 55 

Επαγγελματική εμπειρία σχετική με τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την επιμέλεια 
εκπαιδευτικού/ επιμορφωτικού υλικού κατάλληλου για ηλεκτρονική εξ αποστάσεως 
επιμόρφωση μέσω διαδικτύου (e-learning). 

20 

Επαγγελματική εμπειρία σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων της 
παρούσης.   

20 

Διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων της παρούσης.  15 

2 Διδακτορικός/ Μεταπτυχιακός τίτλος * Έως 10 

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 
νομίμως αναγνωρισμένος είτε συναφής με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται είτε συναφής με 
ηλεκτρονική μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), ΤΠΕ στην εκπαίδευση κ.λπ.  

10 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 
νομίμως αναγνωρισμένος είτε συναφής με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται είτε συναφής με 
ηλεκτρονική μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), ΤΠΕ στην εκπαίδευση κ.λπ.  

5 

3 Αγγλική Γλώσσα * Έως 5 

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages) 

3 

Πολύ καλή γνώση  της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR-Common European Framework of Reference for 
Languages)                                                                                     

4 

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR-Common European Framework of Reference for Languages) 

5 

4 Συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν: την προσωπικότητα του υποψηφίου, τη γνώση 
αντικειμένου του υπό ανάθεση έργου και την επικοινωνία (Προσωπικότητα έως 10 μόρια – 
Γνώση αντικειμένου έως 10 μόρια – Επικοινωνία έως 10 μόρια) 

30 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

* Σημείωση:  

1. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει Διδακτορικό τίτλο και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μοριοδοτείται μόνο για τον Διδακτορικό 
τίτλο.  
2. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει περισσότερους από έναν Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς τίτλους, μοριοδοτείται μόνο για έναν 
από αυτούς (τον ανώτερο τίτλο ).  
3.  Αν ο/η υποψήφιος/α έχει περισσότερους του ενός τίτλου Αγγλικής Γλώσσας, μοριοδοτείται μόνο για τον ανώτερο τίτλο. 
4. Στη συνέντευξη ο υποψήφιος θα κληθεί να τεκμηριώσει την επαγγελματική του εμπειρία. 

  

ΑΔΑ: ΨΒΕΤΟΞΛΔ-Χ2Η



Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με  τέσσερις (4) ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες 
στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»-ΟΠΣ 5008057,  

ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

  
 12/15 

 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

7.1 Διαδικασία 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα 

της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr , έως και την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 

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

τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

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 παρούσας 

Πρόσκλησης. 

Όσοι υποβάλουν 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, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία 

περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR/DPO. 

Με την οριστικοποίηση της αίτησης θα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων της συμπεριλαμβανομένου 

του αριθμού πρωτοκόλλου. 

7.2 Περιεχόμενα φακέλου ηλεκτρονικής αίτησης 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, ηλεκτρονική αίτηση στην 

οποία επισυνάπτονται τα εξής: 

1. Βιογραφικό σημείωμα.   

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, πτυχία ξένων γλωσσών κ.ά.).  

3. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα. 

4. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα.  

 

7.3 Δικαιολογητικά  

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης των αιτούντων μαζί με τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι 

αιτούντες έχουν τα κατά τον νόμο, είναι τα παρακάτω: 

1. Το επίπεδο της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται, όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ. 

2. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται: 

• Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία 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 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 εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, σωρευτικά: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo
http://www.iep.edu.gr/
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I. 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, και η σχετική σύμβαση.  

II. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης. 

• Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου/ης επαγγελματία, σωρευτικά: 

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

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

το είδος της εμπειρίας του.  

III. Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται: α) από τα δελτία 

παροχής υπηρεσιών ή β) από  βεβαίωση καλής εκτέλεσης. 

 

Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά πριν από την 

υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αντίστοιχο 

δικαιολογητικό νόμιμης απαλλαγής από αυτές. 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν 

βάσει των εξειδικευμένων προσόντων και της εμπειρίας τους, από Επιτροπή Αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας 

ορίζονται από το Δ. Σ. 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 στους υποψηφίους. 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 ενδιαφερόμενους επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα υποβάλουν 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική γνωστοποίηση από το Ι.Ε.Π.  

Η διαδικασία αξιολόγησης και κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

• Αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων (on/off κριτήρια) και μοριοδότηση των επιπρόσθετων 

(βαθμολογούμενων) προσόντων των υποψηφίων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 

• Προσωπική συνέντευξη (θα κληθούν μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι  πληρούν τα on/off κριτήρια) 

• Κατάρτιση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης και 

ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://www.iep.edu.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας προηγείται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει περισσότερα μόρια στην προσωπική 

συνέντευξη. 

• Υποβολή τυχόν ενστάσεων ηλεκτρονικά (στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo) 

από τους/τις υποψήφιους/ες σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης 

του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης.  

• Εξέταση ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π.  

http://www.iep.edu.gr/
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo
ΑΔΑ: ΨΒΕΤΟΞΛΔ-Χ2Η
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• Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθημέρου των ενστάσεων,  ο Προσωρινός Πίνακας 

καθίσταται Οριστικός. 

Tο έργο που αφορά στους Κωδικούς Θέσεις ΚΘΕ4.1 και ΚΘΕ4.2 στη Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4.1 και ΘΕ4.2) 

δύναται να ανατεθεί στον ίδιο υποψήφιο εφόσον αυτός επιλεγεί και στις δύο θέσεις. 

 

Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των επιλεγέντων υποψηφίων του οριστικού πίνακα 

κατάταξης. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και η σύναψη συμβάσεων καθώς και 

ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Ειδικότεροι όροι θα 

καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. στις σχετικές αναθέσεις ή/και συμβάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο όπως εκάστοτε ισχύει και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Επιπρόσθετα η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν δεσμεύεται να 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. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου, θέση που μπορεί να κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο 

δύναται να καλυφθεί με άλλους επιλεγέντες υποψήφιους του οριστικού πίνακα κατάταξης στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής και απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Εφόσον δεν 

προκύψει επαρκής αριθμός επιλεγέντων για το υπό ανάθεση έργο, το Ι.Ε.Π. δύναται να ενεργοποιήσει εκ νέου τις 

διαδικασίες της παρούσας Πρόκλησης, με τα ίδια ή αναμορφωμένα κριτήρια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες 

υλοποίησης της Πράξης και προς εξυπηρέτηση υλοποίησής της. 

 

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά (στη δικτυακή πύλη e-IEP: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo). Με την οριστικοποίηση της ένστασης θα δίνεται η δυνατότητα 

εκτύπωσης των στοιχείων της συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πρωτοκόλλου. 

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται 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). 

 

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

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

ερωτήματα (tickets), στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, 

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (helpdesk)», όπου στα Στοιχεία Επικοινωνίας καταχωρούν τα στοιχεία τους κι επιλέγουν ως «Τομέα 

Βοήθειας» → «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» →  Περιγραφή 

Ερωτήματος/Προβλήματος  →  «Δημιουργία Αιτήματος». 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo
ΑΔΑ: ΨΒΕΤΟΞΛΔ-Χ2Η
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Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: 

• στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» 

• στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. στη διαδρομή ΕΡΓΑ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ → ΜΗΤΡΩΑ. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με το Μητρώο (Διευκρινίσεις, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις) θα αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.  

 

 

                ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

                                                                                                                   ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΒΕΤΟΞΛΔ-Χ2Η


		2021-02-22T13:51:08+0200
	Athens




