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Αθήνα,  29.11.2021 

Αρ. Πρωτ.: 21003 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τριάντα 
δύο (32) εμπειρογνώμονες για τις έξι συστάδες κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, για την 

κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 12 με τίτλο «Επικαιροποίηση - εμπλουτισμός  
περιεχομένου και  υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών και 

εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» 

 
της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών 

τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)»  

με κωδικό ΟΠΣ 5084974 

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) 

 

ΑΔΑ: 66Δ3ΟΞΛΔ-ΩΜ4



2 

                                                          

 

  

Τo Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)», νόμιμα εκπροσωπούμενο, 

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» υλοποιεί, ως συμπράττων – συνδικαιούχος φορέας, το 

Υποέργο 12 με τίτλο: «Επικαιροποίηση - εμπλουτισμός περιεχομένου και υλικού επιμόρφωσης και 

πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη 

(Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» με κωδικό ΟΠΣ 5084974 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 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 με την παρ. 1 του  άρθρου 69 Ν.4547/2018, ΦΕΚ Α 102/12.6.2018 και 

διαμορφώθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4763/2020(ΦΕΚ A`254/21.12.2020)  μετά την τροποποίηση 

της παρ. 1 και την προσθήκη παρ.2,3,4,και 5, 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  ισχύει, 

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

της Ευρώπης, όπως ισχύουν, 

4. την υπ’ αρ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/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»,  

5. την υπ’ αρ. 75365/06.07.2021 (ΦΕΚ 3051/Β) Υπουργική Απόφαση με θέμα  «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία 137675/EΥΘΥ/1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’  

αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης 

“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων’’» (Β’ 5968) καθώς και τις Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού της  ΕΥΘΥ 

με αρ. πρωτ.: 61665 - 11/06/2019,  

6. Την υπ´ αριθ. 8745/07-08-2020 Υ.Α. - ΦΕΚ 607/10-08-2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. σε συνδυασμό με την υπ´ αρ. 

29/21-07-2016 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ (ΑΔΑ: 68ΔΞΟΞΛΔ-ΨΨ4) με Θέμα: «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ», 

7. την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄  206), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

8. 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 
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ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

9. Τις διατάξεις του ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», 

ο οποίος αντικατέστησε τον ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 

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

11. τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ137/Α/29.8.2019) περί «Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

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

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 

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

και άλλες διατάξεις», 

12. την με αριθ. πρωτ. 5245/02.12.2020 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  

13. την υπ’ αρ. πρωτ. 538/22-01-2021 (Πράξη 05/21-01-2021, ΑΔΑ: Ψ8ΞΩΟΞΛΔ-947) Απόφαση του ΔΣ 

του ΙΕΠ για την υλοποίηση του Υποέργου 12 «Επικαιροποίηση – εμπλουτισμός περιεχομένου και 

υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» 

και για τον ορισμό Υπευθύνου του Υποέργου 12, 

14. την υπ’ αρ. πρωτ. 84745/27-07-2021 (ΑΔΑ: 614146ΜΤΛΡ-55Χ) Απόφαση Ένταξης, της Πράξης 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη 

διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» με κωδικό ΟΠΣ 5084974 στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,  

15. το ΤΔΠ όπως εγκρίθηκε και ισχύει,  

16. το υπ’ αρ. πρωτ. 15074/30-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΟΕΟΞΛΔ-555) Συμφωνητικό Σύμπραξης στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των 

ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» μεταξύ 

του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  

17. την υπ’ αρ. πρωτ. 15510/08-10-2021 (Πράξη 53/07-10-2021, ΑΔΑ: 6ΘΔ0ΟΞΛΔ-4ΜΤ) Απόφαση του 

ΔΣ του ΙΕΠ για την έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα και Ορισμό Επιστημονικής Ομάδας 

Έργου για το Υποέργο 12 «Επικαιροποίηση - εμπλουτισμός  περιεχομένου και  υλικού επιμόρφωσης 

και πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης», της Πράξης  

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη 

διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» με κωδικό ΟΠΣ 5084974,  

18. την υπ’ αρ. πρωτ. 15542/08-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του 

Υποέργου 12 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5084974,  

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3512/16-11-2021 ενημερωτικό σημείωμα του Υπευθύνου της Πράξης, κ. Στουραΐτη 

προς το Τμήμα Προμήθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 

20. την υπ’ αρ. 64/25-11-2021 Πράξη ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του Παραδοτέου Π12.1.1: «Κριτήρια 

επιλογής και γενικό αντικείμενο εργασιών των μελών των ομάδων» της Επιστημονικής Ομάδας 
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Έργου του Υποέργου 12 της Πράξης  με κωδικό ΟΠΣ 5084974, 

21. την υπ’ αρ. 64/25-11-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης διενέργειας της παρούσας 

Πρόσκλησης, 

22. το γεγονός ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑ Ε3451 με κωδ. ενάριθμου 

2021ΣΕ34510155 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των 

ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» με 

κωδικό ΟΠΣ 5084974,  

 

 

απευθύνει 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με τριάντα δύο (32) εμπειρογνώμονες για τις εξής έξι συστάδες: 7: Ξένες Γλώσσες, 8: Καλές Τέχνες, 

9: Φυσική Αγωγή & Υγεία, 10: Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί, 11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες 

και 12: Επαγγέλματα γης, για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 12 με τίτλο «Επικαιροποίηση - 

εμπλουτισμός  περιεχομένου και  υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών και 

εσωτερική αξιολόγηση Πράξης», της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και 

εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» 

με κωδικό ΟΠΣ 5084974, η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) με την υπ’ αρ. πρωτ. 84745/27.7.2021 (ΑΔΑ: 614146ΜΤΛΡ-55Χ) Απόφαση 

Ένταξης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12 «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ  

ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΑΞΗΣ»  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των 

ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» με κωδικό ΟΠΣ 

5084974, το ΙΕΠ υλοποιεί το Υποέργο 12 «Επικαιροποίηση - εμπλουτισμός περιεχομένου και υλικού 

επιμόρφωσης και πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση πράξης», το οποίο 

στοχεύει:  

α) στην επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου σπουδών και του επιμορφωτικού υλικού 

Β1 επιπέδου ΤΠΕ και Β2 επιπέδου ΤΠΕ 

β) στην ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης για τη συντήρηση, την ανανέωση και τον 

εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης θεμάτων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ και Β2 επιπέδου 

ΤΠΕ. 

Στην επικαιροποίηση/ανάπτυξη/εμπλουτισμό του υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της προηγούμενης 

σχετικής πράξης του παρόντος Ε.Π. (της οποίας η παρούσα πράξη αποτελεί συνέχεια),  θα ληφθούν υπόψη 
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τεχνολογικές και παιδαγωγικές εξελίξεις, στοιχεία ανατροφοδότησης και εσωτερικής αξιολόγησης της 

προηγούμενης πράξης, καθώς και οι τρέχουσες ανάγκες και συνθήκες υλοποίησης της παρούσας πράξης.  

Το Υποέργο 12 λειτουργεί συμπληρωματικά της αντίστοιχης δράσης του Υποέργου 11, καθώς αφορά σε 6 

από τις 13 συνολικά συστάδες, στις οποίες οργανώνονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες των εκπαιδευτικών 

για τους σκοπούς της παρούσας επιμόρφωσης και συγκεκριμένα στις παρακάτω συστάδες: 

• Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες 

• Συστάδα 8: Καλές Τέχνες 

• Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή & Υγεία 

• Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί 

• Συστάδα 11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες 

• Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης 

Το υλικό θα επικαιροποιηθεί και εμπλουτιστεί από ομάδες εργασίας που θα συσταθούν για καθεμία από 

τις παραπάνω έξι συστάδες κλάδων εκπαιδευτικών. Ο Συντονιστής – Επιστημονικός υπεύθυνος της κάθε 

συστάδας θα αναλάβει τον καταμερισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών 

της ομάδας των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα αναπτύξουν/επικαιροποιήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών, 

το επιμορφωτικό υλικό και το υλικό πιστοποίησης. Επιπλέον, θα επιμεληθεί τα επικαιροποιημένα 

περιεχόμενα – προγράμματα σπουδών, το επιμορφωτικό υλικό και το υλικό πιστοποίησης που θα 

παραχθούν. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΤΑΔΑ-

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

2.1 Αντικείμενο του έργου των εμπειρογνωμόνων 

Στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 12.1 και 12.2 περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενέργειες/εργασίες: 

• Η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου και του υλικού της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου 

ΤΠΕ για τις παραπάνω συστάδες συναφών κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών. Ειδικότερα 

περιλαμβάνονται: 

o Αναμόρφωση και εμπλουτισμός του περιεχομένου σπουδών (πρόγραμμα σπουδών) και του 

επιμορφωτικού υλικού για τη νέα οργάνωση/ διάκριση της επιμόρφωσης σε περισσότερες συστάδες.  

Επισημαίνεται ότι, στην προηγούμενη σχετική πράξη, η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ αναπτύχθηκε 

σε τέσσερεις (4) συστάδες «συναφών» κλάδων εκπαιδευτικών,. Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, η 

επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ θα ακολουθήσει την οργάνωση των 13 συστάδων της επιμόρφωσης 

Β2 επιπέδου ΤΠΕ. 

o Προσαρμογές και ενσωμάτωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την 

πλήρη εφαρμογή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου ασύγχρονου σκέλους. 

o Έμφαση στην αξιοποίηση συστημάτων και περιβαλλόντων που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη 

λειτουργία της κοινότητας της σχολικής τάξης, για την επικοινωνία, τη διάθεση και διαμοίραση 

υλικού, την ανάθεση - εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κ.α. (πχ. πλατφόρμα e-me, e-class). 

•   Η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου σπουδών (πρόγραμμα σπουδών) και του υλικού 

ΑΔΑ: 66Δ3ΟΞΛΔ-ΩΜ4



6 

                                                          

 

  

της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ για τις παραπάνω συστάδες συναφών κλάδων – ειδικοτήτων  

εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται ότι, η αναμόρφωση του περιεχομένου σπουδών και του επιμορφωτικού 

υλικού της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ για τη νέα οργάνωση – διάκριση σε 13 συστάδες, αναμένεται 

να προκαλέσει επιπρόσθετα, παρεμβάσεις και αλλαγές στο περιεχόμενο σπουδών και το επιμορφωτικό 

υλικό της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ αντίστοιχα, λόγω αναδιάταξης αντικειμένων/ ενοτήτων. 

•   Η οργάνωση και ανάρτηση του υλικού στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 

διάθεσης επιμορφωτικού υλικού της πράξης  (πχ. moodle), σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις του 

επιστημονικού συμβουλίου της πράξης. 

 Η Eπικαιροποίηση και ανάπτυξη νέων θεμάτων για τις εξετάσεις πιστοποίησης για τις 6 συστάδες (σε 

αντιστοιχία με το επιμορφωτικό υλικό): 

o  Β1 επιπέδου ΤΠΕ (θέματα - ερωτήματα αυτόματης διόρθωσης) 

o Β2 επιπέδου ΤΠΕ (θέματα - ερωτήματα αυτόματης διόρθωσης και θέματα ελεύθερης ανάπτυξης 

σχετικά με την εκπόνηση εκπαιδευτικών σεναρίων με αξιοποίηση ΤΠΕ)  

Το υλικό θα επικαιροποιηθεί και εμπλουτιστεί από ομάδες εργασίας που θα συσταθούν για καθεμία από 

τις παραπάνω έξι συστάδες κλάδων εκπαιδευτικών. 

Τα μέλη της ομάδας κάθε συστάδας θα εργαστούν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες επικαιροποίησης 

και εμπλουτισμού του περιεχομένου σπουδών, του υλικού επιμόρφωσης και του υλικού πιστοποίησης 

σύμφωνα με τις επιμορφωτικές ανάγκες και τυχόν ιδιαιτερότητες των επιμέρους ειδικοτήτων 

εκπαιδευτικών τις οποίες περιλαμβάνει η κάθε συστάδα ως προς τις παιδαγωγικές – διδακτικές - 

τεχνολογικές διαστάσεις (π.χ. λογισμικά και τεχνολογίες ειδικότητας, εφαρμογές διαδικτύου, θέματα 

ειδικής διδακτικής, παραδείγματα χρήσης λογισμικών, εκπαιδευτικά σενάρια, σύνδεση με Προγράμματα 

Σπουδών, Οδηγός εφαρμογής στην τάξη). 

Η επικαιροποίηση-εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών (του περιεχομένου σπουδών) και του υλικού 

γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο πλαίσιο της πράξης και σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου της Πράξης. 

Το επιμορφωτικό υλικό επικαιροποιείται-εμπλουτίζεται και διατίθεται σε μορφή e-courses (ανά επίπεδο 

επιμόρφωσης και ανά συστάδα) στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και διάθεσης επιμορφωτικού 

υλικού της Πράξης (πχ. moodle) και για κάθε ενότητα περιλαμβάνει εν γένει υλικό μελέτης, εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, οδηγίες για τον επιμορφωτή και τον επιμορφούμενο, πρόσθετο υλικό αναφοράς κ.α.  

Το υλικό πιστοποίησης αναπτύσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο πλαίσιο της πράξης  

και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του επιστημονικού συμβουλίου της πράξης, προκειμένου να εξυπηρετούν 

την προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία πιστοποίησης και να συνάδουν με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των εφαρμογών πιστοποίησης. 

 

2.2. Αντικείμενο εργασιών ανά συστάδα 

 
Το αντικείμενο εργασιών κάθε εμπειρογνώμονα, ανά Πακέτο Εργασίας και ανά συστάδα και κωδικό 

θέσης (ΚΘ), καθώς και η απασχόληση σε ανθρωπομήνες, αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες.  
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Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες 

κωδικός 

θέσης 
Αντικείμενο εργασιών /παραδοτέο 

απασχόληση 

σε α/μ 

ΚΘ1α 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες, 

στο θεματικό πεδίο   «Διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας με έμφαση στην 

ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών» 

2,14 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για 

τη Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες, στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία της 

Γερμανικής Γλώσσας με έμφαση στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών» 

0,824 

ΚΘ1β 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες, 

στο θεματικό πεδίο   «Διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας με έμφαση στη 

διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ» 

2,14 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για 

τη Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες, στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία της Ιταλικής 

Γλώσσας με έμφαση στη διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ» 

0,824 

ΚΘ1γ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες, 

στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση με έμφαση στην αξιοποίηση διαδραστικών εφαρμογών» 

2,14 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για 

τη Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες, στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία της Αγγλικής 

Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στην αξιοποίηση 

διαδραστικών εφαρμογών» 

0,824 

ΚΘ1δ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες, 

στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία και αξιολόγηση της Αγγλικής Γλώσσας με 

έμφαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση» 

2,14 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για 

τη Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες, στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία και 

αξιολόγηση της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 

0,824 

ΚΘ1ε 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες, 

στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας με έμφαση στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων»  

2,14 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για 

τη Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες, στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία της Γαλλικής 

Γλώσσας με έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών 

0,824 
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μαθησιακών αντικειμένων» 

Για την εκπόνηση των ως άνω εργασιών απαιτείται συνολικός ανθρωποχρόνος 14,82 ανθρωπομηνών. 

 

Συστάδα 8: Καλές Τέχνες 

κωδικός 

θέσης 
Αντικείμενο εργασιών /παραδοτέο 

απασχόληση 

σε α/μ 

ΚΘ2α 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 8: Καλές Τέχνες, 

στο θεματικό πεδίο «Εφαρμογές ψηφιακής σχεδίασης με χρήση Η/Υ και 

ανάπτυξης πολυμέσων»  

2,14 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για 

τη Συστάδα 8: Καλές Τέχνες, στο θεματικό πεδίο «Εφαρμογές ψηφιακής 

σχεδίασης με χρήση Η/Υ και ανάπτυξης πολυμέσων» 

0,824 

ΚΘ2β 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 8: Καλές Τέχνες, 

στο θεματικό πεδίο «Σχεδιασμός και εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων σε 

πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με έμφαση στην αξιοποίηση 

ΤΠΕ/οπτικοακουστικών μέσων στη Θεατρική Αγωγή»  

2,14 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για 

τη Συστάδα 8: Καλές Τέχνες, στο θεματικό πεδίο «Σχεδιασμός και εφαρμογή 

διδακτικών παρεμβάσεων σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

με έμφαση στην αξιοποίηση ΤΠΕ/οπτικοακουστικών μέσων στη Θεατρική 

Αγωγή» 

0,824 

ΚΘ2γ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 8: Καλές Τέχνες, 

στο θεματικό πεδίο «Διδακτική των εικαστικών με έμφαση στη χρήση 

ψηφιακών περιβαλλόντων»  

3,21 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για 

τη Συστάδα 8: Καλές Τέχνες, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική των εικαστικών 

με έμφαση στη χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων» 

1,236 

ΚΘ2δ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 8: Καλές Τέχνες, 

στο θεματικό πεδίο «Διδακτική της Μουσικής με έμφαση στη δημιουργία 

μουσικής μέσω Η/Υ»  

3,21 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για 

τη Συστάδα 8: Καλές Τέχνες, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική της Μουσικής με 

έμφαση στη δημιουργία μουσικής μέσω Η/Υ» 

1,236 

Για την εκπόνηση των ως άνω εργασιών απαιτείται συνολικός ανθρωποχρόνος 14,82 ανθρωπομηνών. 

 

Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή & Υγεία 

κωδικός 

θέσης 
Αντικείμενο εργασιών /παραδοτέο 

απασχόληση 

σε α/μ 
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ΚΘ3α 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή 

& Υγεία, στο θεματικό πεδίο «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση 

ΤΠΕ για τα Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Αγωγής»  

1,784 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή & Υγεία, στο θεματικό πεδίο «Σχεδιασμός 

εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση ΤΠΕ για τα Προγράμματα Σπουδών 

Φυσικής Αγωγής» 

0,686 

ΚΘ3β 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή 

& Υγεία, στο θεματικό πεδίο «Χρήση και εκπαιδευτική αξιοποίηση λογισμικών 

και ψηφιακών περιβαλλόντων στη διδακτική  διαδικασία της Φυσικής 

Αγωγής»  

1,784 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή & Υγεία, στο θεματικό πεδίο «Χρήση και 

εκπαιδευτική αξιοποίηση λογισμικών και ψηφιακών περιβαλλόντων στη 

διδακτική  διαδικασία της Φυσικής Αγωγής» 

0,686 

ΚΘ3γ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή 

& Υγεία, στο θεματικό πεδίο «Παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων και 

υπηρεσιών του διαδικτύου στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής»  

1,783 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή & Υγεία, στο θεματικό πεδίο «Παιδαγωγική 

αξιοποίηση εργαλείων και υπηρεσιών του διαδικτύου στη διδασκαλία της 

Φυσικής Αγωγής» 

0,687 

ΚΘ3δ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή 

& Υγεία, στο θεματικό πεδίο «Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης 

επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με αξιοποίηση ψηφιακών 

πολυμεσικών στοιχείων στη διδακτική της Φυσικής Αγωγής»  

1,783 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή & Υγεία, στο θεματικό πεδίο «Εργαλεία σύγχρονης 

και ασύγχρονης επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με αξιοποίηση 

ψηφιακών πολυμεσικών στοιχείων στη διδακτική της Φυσικής Αγωγής» 

0,687 

ΚΘ3ε 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή 

& Υγεία, στο θεματικό πεδίο «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων για την 

ένταξη ψηφιακών μαθησιακών πόρων (ειδικά λογισμικά, ψηφιακά 

αποθετήρια» 

1,783 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή & Υγεία, στο θεματικό πεδίο «Σχεδιασμός 

εκπαιδευτικών σεναρίων για την ένταξη ψηφιακών μαθησιακών πόρων 

0,687 
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(ειδικά λογισμικά, ψηφιακά αποθετήρια» 

ΚΘ3στ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή 

& Υγεία, στο θεματικό πεδίο «Ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών σε 

εκπαιδευτικά σενάρια για την υποστήριξη της εκπαίδευσης σε θέματα 

Φυσικής Αγωγής και κλάδου Υγείας» 

1,783 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή & Υγεία, στο θεματικό πεδίο «Ενσωμάτωση 

ψηφιακών εφαρμογών σε εκπαιδευτικά σενάρια για την υποστήριξη της 

εκπαίδευσης σε θέματα Φυσικής Αγωγής και κλάδου Υγείας» 

0,687 

Για την εκπόνηση των ως άνω εργασιών απαιτείται συνολικός ανθρωποχρόνος 14,82 ανθρωπομηνών. 

 

Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί 

κωδικός 

θέσης 
Αντικείμενο εργασιών /παραδοτέο 

απασχόληση 

σε α/μ 

ΚΘ4α 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί 

Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική των Επιστημών των Μηχανικών και 

εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής στη Μηχανολογία»  

1,528 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική των 

Επιστημών των Μηχανικών και εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής στη 

Μηχανολογία» 

0,588 

ΚΘ4β 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί 

Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών 

τεχνολογιών με έμφαση σε προσομοιώσεις και εκπαιδευτική ρομποτική»  

1,528 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική 

αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών με έμφαση σε προσομοιώσεις και 

εκπαιδευτική ρομποτική» 

0,588 

ΚΘ4γ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί 

Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική αξιοποίηση επαγγελματικού και 

εκπαιδευτικού λογισμικού στην ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών»  

1,528 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική 

αξιοποίηση επαγγελματικού και εκπαιδευτικού λογισμικού στην ειδικότητα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών» 

0,588 

ΚΘ4δ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί 

Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών 

1,528 
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τεχνολογιών με έμφαση στη μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων και σε 

λογισμικό ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων»  

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική 

αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών με έμφαση στη μάθηση μέσω επίλυσης 

προβλημάτων και σε λογισμικό ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών-

Αρχιτεκτόνων» 

0,59 

ΚΘ4ε 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί 

Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών 

τεχνολογιών στη Γεωπληροφορική στην ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών-

Αρχιτεκτόνων»  

1,528 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική 

αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στη Γεωπληροφορική στην ειδικότητα 

Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων» 

0,59 

ΚΘ4στ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί 

Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών 

τεχνολογιών και ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων για την ειδικότητα 

Μηχανολόγων Μηχανικών»  

1,53 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική 

αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών 

πόρων για την ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών» 

0,588 

ΚΘ4ζ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί 

Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών 

τεχνολογιών με έμφαση στη μάθηση μέσω διερεύνησης, εκπαιδευτική 

ρομποτική και λογισμικό ειδικότητας Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών»  

1,53 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική 

αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών με έμφαση στη μάθηση μέσω 

διερεύνησης, εκπαιδευτική ρομποτική και λογισμικό ειδικότητας 

Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών» 

0,588 

Για την εκπόνηση των ως άνω εργασιών απαιτείται συνολικός ανθρωποχρόνος 14,82 ανθρωπομηνών. 

 

Συστάδα 11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες 

κωδικός 

θέσης 
Αντικείμενο εργασιών /παραδοτέο 

απασχόληση 

σε α/μ 

ΚΘ5α 12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 2,675 
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και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 11: Οικονομία, 

Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες, στο θεματικό πεδίο «Εφαρμογή 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών στα μαθήματα των Οικονομικών και 

Κοινωνικών Επιστημών με αξιοποίηση των ΤΠΕ» 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες, στο θεματικό πεδίο 

«Εφαρμογή Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών στα μαθήματα των 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών με αξιοποίηση των ΤΠΕ» 

1,03 

ΚΘ5β 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 11: Οικονομία, 

Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες, στο θεματικό πεδίο «Σχεδιασμός 

εκπαιδευτικών σεναρίων με έμφαση στη διδασκαλία της Φιλοσοφίας» 

2,675 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες, στο θεματικό πεδίο 

«Σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων με έμφαση στη διδασκαλία της 

Φιλοσοφίας» 

1,03 

ΚΘ5γ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 11: Οικονομία, 

Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες, στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία 

μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών και αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ»  

2,675 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες, στο θεματικό πεδίο 

«Διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών και αξιοποίηση εφαρμογών 

ΤΠΕ» 

1,03 

ΚΘ5δ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) 

και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 11: Οικονομία, 

Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες, στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία 

μαθημάτων Οικονομικών Επιστημών και αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ»  

2,675 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες, στο θεματικό πεδίο 

«Διδασκαλία μαθημάτων Οικονομικών Επιστημών και αξιοποίηση 

εφαρμογών ΤΠΕ» 

1,03 

Για την εκπόνηση των ως άνω εργασιών απαιτείται συνολικός ανθρωποχρόνος 14,82 ανθρωπομηνών. 

 

Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης 

κωδικός 

θέσης 
Αντικείμενο εργασιών /παραδοτέο 

απασχόληση 

σε α/μ 

ΚΘ6α 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) και 

υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης, 

στο θεματικό πεδίο «Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Επαγγέλματα Γης με 

έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων και στη χρήση δικτυακών 

πυλών και ψηφιακών αποθετηρίων»   

1,784 
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12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης, στο θεματικό πεδίο «Διδακτική αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στα Επαγγέλματα Γης με έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων 

και στη χρήση δικτυακών πυλών και ψηφιακών αποθετηρίων»   

0,686 

ΚΘ6β 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) και 

υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης, 

στο θεματικό πεδίο «Αξιοποίηση ανοιχτών λογισμικών γεωπονικού 

ενδιαφέροντος με έμφαση στην ορθή διαχείριση φυσικών πόρων,  στη χρήση 

του νερού για άρδευση και στη σχεδίαση κηποτεχνικών εφαρμογών»   

1,784 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης, στο θεματικό πεδίο «Αξιοποίηση ανοιχτών 

λογισμικών γεωπονικού ενδιαφέροντος με έμφαση στην ορθή διαχείριση 

φυσικών πόρων,  στη χρήση του νερού για άρδευση και στη σχεδίαση 

κηποτεχνικών εφαρμογών»   

0,686 

ΚΘ6γ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) και 

υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης, 

στο θεματικό πεδίο «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία Επαγγελμάτων Γης με 

έμφαση στη χρήση κινητών εφαρμογών και εφαρμογών ηλεκτρονικού 

εμπορίου»   

1,783 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης, στο θεματικό πεδίο «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία Επαγγελμάτων Γης με έμφαση στη χρήση κινητών εφαρμογών και 

εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»   

0,687 

ΚΘ6δ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) και 

υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης, 

στο θεματικό πεδίο «Επαγγέλματα Γης και χρήση εφαρμογών GIS και 

τηλεπισκόπησης»   

1,783 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης, στο θεματικό πεδίο «Επαγγέλματα Γης και χρήση 

εφαρμογών GIS και τηλεπισκόπησης»   

0,687 

ΚΘ6ε 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) και 

υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης, 

στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία με ΤΠΕ και αξιοποίηση ψηφιακού υλικού στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Μαθητεία (ΕΕΜ) με έμφαση σε αντικείμενα 

Φυτικής Παραγωγής και Ανθοκομίας»   

1,783 

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης, στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία με ΤΠΕ και 

αξιοποίηση ψηφιακού υλικού στην ΕΕΜ με έμφαση σε αντικείμενα Φυτικής 

Παραγωγής και Ανθοκομίας»   

0,687 

ΚΘ6στ 

12.1 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών) και 

υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου για τη Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης, 

στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία με ΤΠΕ και αξιοποίηση ψηφιακού υλικού στην 

1,783 
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ΕΕΜ με έμφαση σε αντικείμενα Ζωικής Παραγωγής και Τεχνολογίας Τροφίμων 

και Ποτών»   

12.2 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 και Β2 επιπέδου για τη 

Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης, στο θεματικό πεδίο «Διδασκαλία με ΤΠΕ και 

αξιοποίηση ψηφιακού υλικού στην ΕΕΜ με έμφαση σε αντικείμενα Ζωικής 

Παραγωγής και Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών»   

0,687 

Για την εκπόνηση των ως άνω εργασιών απαιτείται συνολικός ανθρωποχρόνος 14,82 ανθρωπομηνών. 

 

2.3. Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα που θα εκπονήσουν οι εμπειρογνώμονες κάθε συστάδας στο πακέτο εργασίας «ΠΕ 12.1: 

Eπικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου ΤΠΕ», 

είναι τα εξής: 

 
Π12.1.2: Προγράμματα Σπουδών επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (αρχική και τελική έκδοση) 

Π12.1.3: Επιμορφωτικό υλικό Β1 επιπέδου ΤΠΕ ("αναρτημένο" κατάλληλα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και διάθεσης επιμορφωτικού υλικού της πράξης) (αρχική και τελική έκδοση) 

Π12.1.4: Προγράμματα Σπουδών επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ (αρχική και τελική έκδοση) 

Π12.1.5: Επιμορφωτικό υλικό Β2 επιπέδου ΤΠΕ ("αναρτημένο" κατάλληλα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και διάθεσης επιμορφωτικού υλικού της πράξης) (αρχική και τελική έκδοση) 

 

Το παραδοτέα που θα εκπονήσουν οι εμπειρογνώμονες κάθε συστάδας στο πακέτο εργασίας «ΠΕ 12.2: 

Ανάπτυξη / επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ και Β2 επιπέδου ΤΠΕ», είναι τα εξής: 

 
Π12.2.1: Υλικό πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (αρχική και τελική έκδοση) 

Π12.2.2: Υλικό πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ (αρχική και τελική έκδοση) 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3.1 Διάρκεια 

Η διάρκεια του έργου των Αντισυμβαλλόμενων για τις θέσεις των εμπειρογνωμόνων καθορίζεται από την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και ανάρτησής της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως και τις 31-05-2023. 

 

3.2 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών προβλέπει σταδιακή παράδοση/παραλαβή παραδοτέων από την 

υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 31-05-2023, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Παραδοτέο αρχική έκδοση τελική έκδοση 

Π12.1.2: Προγράμματα Σπουδών επιμόρφωσης Β1 

επιπέδου ΤΠΕ 31/3/2022 30/11/2022 

Π12.1.3: Επιμορφωτικό υλικό Β1 επιπέδου ΤΠΕ  

Π12.1.4: Προγράμματα Σπουδών επιμόρφωσης Β2 30/6/2022 30/11/2022 
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επιπέδου ΤΠΕ  

Π12.1.5: Επιμορφωτικό υλικό Β2 επιπέδου ΤΠΕ  

Π12.2.1: Υλικό πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ 
10/1/2023 30/4/2023 

Π12.2.2:  Υλικό πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ 

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. 

 

3.3 Παραλαβή 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου θα γίνεται από τον Συντονιστή - Επιστημονικό υπεύθυνο της 

κάθε συστάδας του έργου. Κάθε παραδοτέο θα βεβαιώνεται ως προς την καλή εκτέλεσή του από τον 

Συντονιστή - Επιστημονικό υπεύθυνο της συστάδας, στη συνέχεια θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή με σχετικό Πρακτικό παραλαβής, το οποίο και θα εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Στην περίπτωση 

που υπάρχουν παρατηρήσεις από την αρμόδια Επιτροπή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις 

προαναφερόμενες παρατηρήσεις και να επανυποβάλει το παραδοτέο μέσα σε διάστημα δέκα (10) 

εργασίμων ημερών από τη διατύπωση των παρατηρήσεων. 

 

4. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

4.1 Εργολαβικό αντάλλαγμα 

Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το σύνολο του ζητούμενου έργου των 

εμπειρογνωμόνων και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησης 

αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως και τις 31-05-2023, ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των εκατόν εβδομήντα επτά 

χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (177.840,00€), το οποίο αντιστοιχεί σε 88,92 ανθρωπομήνες και 

κατανέμεται σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες στην παρ. 2.2 «Αντικείμενο εργασιών ανά συστάδα». 

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

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και όσα ειδικότερα οριστούν στη σύμβαση.  

Λαμβάνεται υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το ως άνω περιγραφόμενο 

έργο έχει υπολογιστεί στη βάση του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ ανά ανθρωπομήνα (2.000,00€/ΑΜ). 

 

4.2 Τρόπος Πληρωμής 

Η αποπληρωμή κάθε αντισυμβαλλόμενου για τα Π12.1.2, Π12.1.3, Π12.1.4 και Π12.1.5 πραγματοποιείται 

τμηματικά. Με προϋπόθεση την παραλαβή των αρχικών εκδόσεων των τεσσάρων παραδοτέων, 

καταβάλλεται το 30% του εργολαβικού ανταλλάγματος που αντιστοιχεί σε αυτά τα παραδοτέα. Με 

προϋπόθεση την παραλαβή  των τελικών εκδόσεων των τεσσάρων παραδοτέων, καταβάλλεται το υπόλοιπο 

70% του εργολαβικού ανταλλάγματος που αντιστοιχεί σε αυτά τα παραδοτέα. 

Η αποπληρωμή κάθε αντισυμβαλλόμενου για τα Π12.2.1 και Π12.2.2 πραγματοποιείται μία φορά, με την 

παραλαβή της τελικής έκδοσης, με προϋπόθεση την παραλαβή αρχικής και τελικής έκδοσης. 

Στο εργολαβικό αντάλλαγμα συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και το ΙΕΠ επιπλέον θα καλύψει 
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τυχόν προκύπτουσες εργοδοτικές εισφορές βάσει τις κείμενης νομοθεσίας. Η καταβολή από το Ι.Ε.Π. του 

ποσού του εργολαβικού ανταλλάγματος του αντισυμβαλλομένου για το παρασχεθέν έργο του γίνεται 

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 υλοποίησή του, από τον Υπεύθυνο του Έργου και έγκρισης από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

 Την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του Έργου.  

 Την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται, από τους Δημόσιους Υπαλλήλους. 

Επισημαίνεται ότι ο/η αντισυμβαλλόμενος/η,  υποχρεούται να λάβει την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού 

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

σύμβαση. Αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του αντισυμβαλλόμενου η έγκυρη και έγκαιρη 

προσκόμιση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου στο πλαίσιο χρονικής ισχύος της σύμβασης, εφόσον 

απαιτείται ανανέωση. 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

5.1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δε βαθμολογούνται] 

 Πτυχίο Ανώτατης σχολής αντίστοιχο της θέσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Συστάδα Κωδικός θέσης Απαιτούμενο πτυχίο/δίπλωμα 

Συστάδα 7: 

Ξένες Γλώσσες 

ΚΘ1α Γερμανικής Φιλολογίας 

ΚΘ1β Ιταλικής Φιλολογίας 

ΚΘ1γ Αγγλικής Φιλολογίας 

ΚΘ1δ Αγγλικής Φιλολογίας 

ΚΘ1ε Γαλλικής Φιλολογίας 

Συστάδα 8: 

Καλές Τέχνες 

ΚΘ2α Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής 

ΚΘ2β Τμήματος Θεάτρου ή Θεατρικών 

Σπουδών 

ΚΘ2γ Εικαστικών (Σχολής Καλών Τεχνών) 

ΚΘ2δ Μουσικών Σπουδών ή Δίπλωμα 

μουσικού οργάνου και σύνθεσης από 

αναγνωρισμένο Ωδείο 

Συστάδα 9: 

Φυσική Αγωγή 

& Υγεία 

ΚΘ3α Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

ΚΘ3β Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

ΚΘ3γ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

ΚΘ3δ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

ΚΘ3ε Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

ΚΘ3στ Επιστημών Υγείας ή/και Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού  
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Συστάδα 10: 

Εκπαιδευτικοί 

Μηχανικοί 

ΚΘ4α Μηχανολόγου Μηχανικού 

ΚΘ4β Θετικών Επιστημών 

ΚΘ4γ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  

ΚΘ4δ Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή 

Τοπογράφου 

ΚΘ4ε Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή 

Τοπογράφου 

ΚΘ4στ Μηχανολόγου Μηχανικού 

ΚΘ4ζ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. 

Η/Υ  

Συστάδα 11: 

Οικονομία, 

Διοίκηση και 

Κοινωνικές 

Επιστήμες 

ΚΘ5α Οικονομικών Επιστημών 

ΚΘ5β Φιλοσοφίας ή Πολιτικών ή 

Κοινωνικών Επιστημών 

ΚΘ5γ Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών 

ΚΘ5δ Οικονομικών Επιστημών 

Συστάδα 12: 

Επαγγέλματα 

γης 

ΚΘ6α Γεωπονικών Επιστημών 

ΚΘ6β Γεωπονικών Επιστημών 

ΚΘ6γ Γεωπονικών ή Θετικών Επιστημών 

ΚΘ6δ Γεωπονικών ή Θετικών Επιστημών 

ΚΘ6ε Γεωπονικών Επιστημών 

ΚΘ6στ Γεωπονικών Επιστημών ή Επιστημών 

Τροφίμων ή Διαιτολογίας - Διατροφής 

 

 Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής-διδακτικής εμπειρίας στην Πρωτοβάθμια ή/και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή/και σε Προγράμματα Κατάρτισης Ενηλίκων ή πέντε (5) τουλάχιστον 

ακαδημαϊκά εξάμηνα επαγγελματικής-διδακτικής εμπειρίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών.  

    

5.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ 

Α. 

Μεταπτυχιακές 

Σπουδές 

Α1. Συνάφεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών με το αντικείμενο 

εργασιών/ παραδοτέο της θέσης ή με το γνωστικό αντικείμενο της 

θέσης.  

5 

Έως 10 
Α2. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών συναφής με το αντικείμενο 

εργασιών/ παραδοτέο της θέσης ή με το γνωστικό αντικείμενο της 

θέσης. 

10 

Β. 

Επαγγελματική 

Β1. Διδακτική εμπειρία στην Πρωτοβάθμια ή/και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση ή/και σε Προγράμματα Κατάρτισης Ενηλίκων συναφής με 
Έως 10 Έως 20 
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α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ 

– διδακτική 

εμπειρία 

το γνωστικό αντικείμενο της θέσης (1 μόριο για κάθε έτος επιπλέον 

των πέντε προαπαιτούμενων ετών) 

Β2. Διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συναφής με το 

γνωστικό αντικείμενο της θέσης (0,5 μόριο για κάθε εξάμηνο επιπλέον 

των πέντε προαπαιτούμενων εξαμήνων)  

Έως 10 

Γ. 

Επιστημονικό 

έργο 

Γ1α. Συμμετοχή σε επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών ή/και 

επιμορφωτικού υλικού σχετικών με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

στην διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

5 

Έως 20 

Έως 40 

Γ1β. Συμμετοχή σε ανάπτυξη/εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και 

επιμορφωτικού υλικού σχετικών με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

στην διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

20 

Γ2. Συναφές επιστημονικό/ερευνητικό/επιμορφωτικό έργο: ανάπτυξη 

προγράμματος σπουδών, εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιασμός ή/και εφαρμογή 

εκπαιδευτικών σεναρίων, ανάπτυξη οδηγού 

εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού, ανάπτυξη ψηφιακών 

εκπαιδευτικών εργαλείων, άσκηση επιμορφωτικού έργου (για όλες τις 

Συστάδες), καλλιτεχνικό έργο (μόνο για τη Συστάδα 8: Καλές Τέχνες). 

2 ανά έργο , έως 

10 σύνολο 

Γ3. Συναφείς δημοσιεύσεις: Άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά 

με κριτές, πλήρη κείμενα Πρακτικών σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια 

με κριτές, βιβλία (συγγραφή ή/και επιμέλεια), κεφάλαια σε 

επιστημονικά βιβλία, συλλογικούς τόμους ή μονογραφίες. 

2 ανά 

δημοσίευση, έως 

10 σύνολο 

Δ. 

Δείγμα 

Διδακτικής 

Πράτασης 

Δείγμα διδακτικής πρότασης, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών και 

έκτασης μέχρι 1000 λέξεων που απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας ή 

Β/θμιας Εκπαίδευσης και αφορά στη διδακτική αξιοποίηση των 

ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία. Η διδακτική πρόταση πρέπει 

να συνδέεται με το αντικείμενο της θέσης. 

 

Έως 30 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 

 

Διευκρινίσεις:  

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

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

 

 
5.3 Προδιαγραφές Δείγματος διδακτικής πρότασης 

Δείγμα διδακτικής πρότασης, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών και έκτασης μέχρι 1000 λέξεων, που 

απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης και αφορά στη διδακτική αξιοποίηση των 

ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία. Η διδακτική πρόταση πρέπει να συνδέεται με το αντικείμενο της 

θέσης, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.  

 

Δείγμα Διδακτικής Πρότασης 

Έκταση, τυποτεχνικά χαρακτηριστικά: μέχρι 1000 λέξεις, Calibri 11, 1,5 διάστιχο. 

Εκπαιδευτική βαθμίδα – Γνωστικό αντικείμενο/θεματική: 
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Επιστημονική Τεκμηρίωση: 

 

Περιεχόμενο Διδακτικής πρότασης 

Σύνδεση με το ΑΠΣ: 

 

 

Σκοποί – Στόχοι: 

 

 

Υλικό/Λογισμικά/Εφαρμογές ΤΠΕ: 

 

 

Μεθοδολογία διδασκαλίας: 

 

 

 

Ενέργειες Εκπαιδευτικού: 

 

 

 

 

Ενέργειες Μαθητών: 

 

 

 

 

Αξιολόγηση διδασκαλίας: 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση: 

Με την υποβολή του δείγματος, ο υποψήφιος δηλώνει ότι το δείγμα είναι δικό του 

πρωτότυπο δημιούργημα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. 

 

5.4 Κριτήρια αξιολόγησης  Δείγματος διδακτικής πρότασης 

Κριτήρια αξιολόγησης του Δείγματος Μέγιστη Βαθμολογία 

(μόρια) 

Επιστημονική τεκμηρίωση του προτεινόμενου 

δείγματος  
6 

Πληρότητα και δομή της διδακτικής πρότασης 6 

Προστιθέμενη αξία της παιδαγωγικής/διδακτικής 

προσέγγισης και της ένταξης των ψηφιακών 

τεχνολογιών στη διδακτική πρόταση 

6 

 Ύφος, γλώσσα και παρουσίαση του περιεχομένου του 

προτεινόμενου δείγματος 
6 
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Σε περίπτωση που το δείγμα δεν ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Πρόσκληση δεν 

εξετάζεται και ο υποψήφιος λαμβάνει 0 μόρια επί του κριτηρίου αυτού. 

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

6.1 Δικαίωμα υποβολής αίτησης 

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα που κατά την περίοδο υποβολής της 

αίτησής τους είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι πληρούν 

τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για έναν μόνο Κωδικό Θέσης. 

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. δεν δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής για 

το διάστημα που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π.  

 

6.2 Δικαιολογητικά 

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

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

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

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

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

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

πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται αντίγραφο 

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

αντικείμενο, καθώς και απλό αντίγραφο της επίσημης μετάφρασής της. 

2. Βεβαιώσεις επαγγελματικής-διδακτικής εμπειρίας. 

3. Βεβαιώσεις επιστημονικού / ερευνητικού / επιμορφωτικού έργου (για όλες τις Συστάδες) και 

αποδεικτικά καλλιτεχνικού έργου (μόνο για τη Συστάδα 8: Καλές Τέχνες). 

4. Βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει η παραλαβή του παραδοτέου  (για τα Γ1α και Γ1β) 

5. Δείγμα Διδακτικής Πρότασης 

6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι για τους υποψήφιους, που έχουν συμμετάσχει σε Πράξεις /Δράσεις του 

Ι.Ε.Π. και το έργο των οποίων έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί αρμοδίως από το Ι.Ε.Π., αρκεί η 

κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν το συγκεκριμένο 

έργο, που μοριοδοτείται σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και τα 

απαιτούμενα για τη μοριοδότηση στοιχεία. Το Ι.Ε.Π., με βάση τα τηρούμενα σε αυτό αρχεία, προβαίνει 

σε επαλήθευση των στοιχείων που αναγράφονται στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και στην 

αντίστοιχη μοριοδότηση του υποψηφίου. 

 

Πρωτοτυπία της διδακτικής πρότασης 6 

ΣΥΝΟΛΟ 30 
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7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, 

(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το 

προσωπικό τους προφίλ/portfolio και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, 

βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι 

σπουδών, βεβαιώσεις κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, 

και θα είναι ανοικτή από 30/11/2021 και ώρα 13:00 έως 13/12/2021 και ώρα 13:00. 

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

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

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

όρων της παρούσας Πρόσκλησης.  

Όσοι 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, όπως ορίζει η 

κείμενη νομοθεσία. 

 

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 την αρμόδια Επιτροπή 

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

στον/στην ενδιαφερόμενο/-η. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν, επί ποινή αποκλεισμού, οι αιτήσεις που 

θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα. 

Η Αξιολογική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης των υποψηφίων και πριν τη σύνταξη του τελικού Πρακτικού αξιολόγησης, ανά φάση (π.χ. 

αξιολόγησης βαθμολογούμενων κριτηρίων) να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινίσεις σχετικά με τα 

κατατεθέντα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους/ες επιπλέον 

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

ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να τα υποβάλουν εντός τριών (3) ημερών.  

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 και μοριοδότηση των βαθμολογούμενων προσόντων των 

υποψηφίων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 

 Βαθμολόγηση Δείγματος διδακτικής πρότασης. 

 Κατάρτιση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά 

κατάταξης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://www.iep.edu.gr) και στη «Διαύγεια». 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύει η ακόλουθη σειρά (κατά προτεραιότητας)σύμφωνα με τους Πίνακες 

βαθμολογουμένων Κριτηρίων: 

Κατηγορία Α Κατηγορία Δ  Κατηγορία Γ  

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
http://www.iep.edu.gr/
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Αν και μετά την Κατηγορία Γ είναι ισόβαθμοι, θα διενεργηθεί κλήρωση. 

 Υποβολή τυχόν ενστάσεων ηλεκτρονικά (στη δικτυακή πύλη e-IEP: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo) από τους υποψήφιους σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της  ημερομηνίας ανάρτησης του Προσωρινού Πίνακα 

Κατάταξης.  

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

 Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. και στη 

«Διαύγεια».  

 
Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των επιλεχθέντων υποψηφίων του 

οριστικού πίνακα κατάταξης. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και η 

σύναψη σύμβασης ή όχι, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.  

Αν για κάποιον Κωδικό Θέσης ο οριστικός πίνακας κατάταξης είναι κενός, το Ι.Ε.Π. δύναται, κατόπιν 

εισήγησης της Επιστημονικής Ομάδας Έργου και απόφασης του ΔΣ του ΙΕΠ, να προβεί σε ανάθεση, με τη 

σύμφωνη γνώμη του, στον υποψήφιο που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία και βρίσκεται σε οριστικό πίνακα 

κατάταξης για οποιονδήποτε Κωδικό Θέσης της συγκεκριμένης Συστάδας, και δεν έχει ήδη επιλεχθεί για 

ανάθεση.  

Αν ένας Κωδικός Θέσης (ΚΘ) κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, δύναται να καλυφθεί με τον επόμενο 

υποψήφιο που περιλαμβάνεται στον οριστικό πίνακα κατάταξης για τον εν λόγω Κωδικό Θέσης (ΚΘ), 

κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής Ομάδας Έργου και απόφασης του ΔΣ του ΙΕΠ. Σε περίπτωση που ο 

οριστικός πίνακας κατάταξης για αυτόν το ΚΘ έχει κενωθεί, το Ι.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής 

Ομάδας Έργου και απόφασης του ΔΣ του ΙΕΠ, δύναται να προβεί σε ανάθεση, με τη σύμφωνη γνώμη του, 

στον υποψήφιο που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία και βρίσκεται σε οριστικό πίνακα κατάταξης για 

οποιονδήποτε Κωδικό Θέσης της συγκεκριμένης Συστάδας, και δεν έχει επιλεχθεί για ανάθεση. 

Εφόσον δεν δύναται να ανατεθεί ένας ή περισσότεροι ΚΘ κατόπιν εκτέλεσης της ως άνω περιγραφόμενης 

διαδικασίας, 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 

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

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

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

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

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

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

κατά του συνόλου των υποψηφίων.  

Οι ενστάσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αυτό 

αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου του ΙΕΠ της ηλεκτρονικής υποβολής και 

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

υποβολής ένστασης.  

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας 
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Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που 

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

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

 

10. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

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

και τις οδηγίες των Αρμόδιων προσώπων και Οργάνων. 

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

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

και μη συμμόρφωσής του/της σε σχετική έγγραφη προειδοποίηση του Υπευθύνου της Πράξης για 

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

αρμόδιας Επιτροπής και απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ..  

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

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

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

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

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

άσκηση του επαγγέλματός του/της. 

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

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

Αντισυμβαλλόμενο/η κατά την εκτέλεση της Σύμβασης αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και 

βιομηχανική ιδιοκτησία του ΙΕΠ, που μπορεί μόνο αυτό να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. 

Η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ερευνητικού έργου 

(περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού με αυτό (ηθικό 

δικαίωμα), όπως τα δικαιώματα αυτά αναλύονται στα σχετικά άρθρα του Ν.2121/93. Το ΙΕΠ δύναται 

να επεκτείνει, τροποποιεί και να διαθέτει όλα τα ανωτέρω στοιχεία χωρίς προηγούμενη άδεια του/της 

Αντισυμβαλλόμενου/ης.  

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

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

εκμετάλλευσης ή μέσο αποθήκευσης (ενδεικτικά, ηλεκτρονικό ή έντυπο) για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκεί η προστασία των δικαιωμάτων αυτών, απεκδυόμενος/η κάθε σχετικού δικαιώματος. Επίσης 

ο/η δημιουργός του έργου δεσμεύεται ότι δεν θα εγείρει ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα 

του δημιουργού σε περίπτωση νέας έκδοσης του έργου ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίες 

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

του.  

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

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

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

έργου για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΙΕΠ. Απαγορεύεται ρητά 

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

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η δηλώνει ότι είναι σε γνώση των 

διατάξεων που προβλέπονται στο Ν. 4624/19 (ΦΕΚ 137/Α’/29-8-2018) περί της Αρχής Προστασίας 
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Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

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

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ/2016/680) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις και σε όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, οδηγίες, 

αποφάσεις, εγκυκλίους και κανονισμούς, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

που διέπουν την νόμιμη εκτέλεση του έργου και την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών και ότι 

αναλαμβάνει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο, όσον αφορά στη διασφάλιση του 

απορρήτου και στην ασφάλεια της διαχείρισης και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, που τυχόν θα περιέλθουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε γνώση του/της, κατά την παροχή των 

υπηρεσιών του/της και την εκπλήρωση των συμβατικών του/της υποχρεώσεων, τις οποίες θα αναλάβει 

με την Απόφαση ανάθεσης έργου. 

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

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

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

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

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

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

προσδιορίζοντας τους λόγους που την καθιστούν αναγκαία. 

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

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

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

διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οποιαδήποτε 

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

δύναται να γίνει μόνο εγγράφως αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 

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

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

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

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

89/Α΄), σε συνδυασμό με την Υ.Α. Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 3521/Β΄01.11.2016 όπως ισχύει). 

9. Σε περίπτωση που από μελλοντικές νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις τεθεί όριο πρόσθετων 

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

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

 

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

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

ηλεκτρονικά με ερωτήματα (tickets), στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ κάνοντας κλικ στον 

σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=61 

 

 

 

https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=61
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Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: 

 στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» 

 στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. στη διαδρομή ΕΡΓΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την Πρόσκληση (Διευκρινίσεις, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις) θα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. 

 

 

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 

 

ΑΔΑ: 66Δ3ΟΞΛΔ-ΩΜ4


		2021-11-29T16:18:59+0200
	Athens




