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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 7 Εμπειρογνωμόνων (2 Αγγλικής, 1 Γαλλικής, 1 

Γερμανικής και 1 Ιταλικής γλώσσας, 1 σε θέματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και 1 σε θέματα 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας) στους οποίους θα ανατεθεί: α) η εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού και 

β) η επιμόρφωση των επιμορφωτών (Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών εκτός Ιταλικής Γλώσσας) 

και εκπαιδευτικών στην Ιταλική Γλώσσα, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την 

ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS: 5004204 ΕΣΠΑ 2014-2020,  και 

ειδικότερα της Δράσης 2: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων 

Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης 

Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)», 

 

η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 
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Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), 

 

Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος την Πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των 

σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS: 5004204, η οποία συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

To Δ.Σ. του ΙΕΠ, έχοντας υπ’ όψη: 

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

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

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

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

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

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

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

3. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως ισχύει. 

4. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

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

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

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

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

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

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

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

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.201) Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης, όπως ισχύει. 

8. Την υπ’ αρ. 185705/Γ1/18.11.2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Παύση του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέου» (ΦΕΚ 

843/20.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 
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9. Την υπ’ αρ. 192182/Γ1/26.11.2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Παύση της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής και ορισμός νέων» (ΦΕΚ 872/30.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 18217/16-12-2016 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».  

11. Την υπ’ αρ. 03/19-01-2017 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ για την υλοποίηση του έργου και για τον ορισμό του 

υπευθύνου του έργου. 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 384/20-01-2017 αίτηση χρηματοδότησης της πράξης του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10526/05.04.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις 

επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» και MIS 

5004204 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 10553/05.04.2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της 

πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με θέμα 

«Διαβίβαση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την 

ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ 5004204». 

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2522/21.04.2017 ηλεκτρονική αλληλογραφία αναφορικά με την έκδοση απόφασης 

υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα. 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2600/26.04.2017 (ΑΔΑ: 7ΞΡ7ΟΞΛΔ-ΠΥΓ) Αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα του 

Υποέργου 1 «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού 

συστήματος, ΑΠ6-Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», του Υποέργου 2 «Παρεμβάσεις 

επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, ΑΠ6-

Μετάβαση», του Υποέργου 3 «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του 

εκπαιδευτικού συστήματος, ΑΠ6-Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», του Υποέργου 4 

«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, 

ΑΠ8-Μετάβαση», του Υποέργου 5 «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών 

δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, ΑΠ9-Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», της Πράξης 

«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204. 

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4177/03.07.2017 (πρωτ. Του ΙΕΠ) ηλεκτρονικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης περί διαχείρισης εργοδοτικών εισφορών. 

18. Την απόφαση της υπ’ αρ. 38/28.09.2017 Πράξης ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης διενέργειας Πρόσκλησης 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E%CE%A17%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A0%CE%A5%CE%93
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Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την επιλογή 7 Εμπειρογνωμόνων (2 Αγγλικής, 1 

Γαλλικής, 1 Γερμανικής και 1 Ιταλικής γλώσσας, 1 σε θέματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και 1 σε 

θέματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας) στους οποίους θα ανατεθεί: α) η εκπόνηση επιμορφωτικού 

υλικού και β) η επιμόρφωση των επιμορφωτών (Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών εκτός Ιταλικής 

Γλώσσας) και εκπαιδευτικών στην Ιταλική Γλώσσα, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις 

επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS: 

5004204 ΕΣΠΑ 2014-2020,  και ειδικότερα της Δράσης 2: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα 

Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-

ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)», 

και το Θεσμικό πλαίσιο που την διέπει, 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

ενδιαφερόμενους φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και βάσει των αναγκών της 

ανωτέρω Πράξης και ειδικότερα της Δράσης 2.  

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν Πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι,  προσωπικό που υπηρετεί στο 

ΙΕΠ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δε δύναται να συμμετέχει στην παρούσα πρόσκληση. Στην 

περίπτωση υποψηφίων από Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απαιτείται η γνώση της 

Ελληνικής γλώσσας σε Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ, όπως δύναται να κριθεί από το σύνολο των 

κατατεθέντων δικαιολογητικών. 

1.2. Διαδικασία υποβολής αίτησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καλούνται να συμπληρώσουν και 

να υποβάλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός 

περιλαμβάνει.  

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 

ανακοίνωσης της πρόσκλησης στις 12:00 μ.μ. (ήτοι από Τρίτη 03.10.2017) και για 16 

ημερολογιακές ημέρες και μέχρι τις 12:00 μ.μ. της 16ης ημερολογιακής ημέρας (ήτοι έως Τετάρτη 

18.10.2017). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης 
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δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων 

στοιχείων καθώς και της πλήρης, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης 

πρόσκλησης. Τα δικαιολογητικά –τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να απαιτηθούν από το Ι.Ε.Π. 

να υποβληθούν και εντύπως– που απαιτείται να κατατεθούν ηλεκτρονικά και αποδεικνύουν ότι οι 

αιτούντες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, είναι τα παρακάτω: 

 Αντίγραφα των βασικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της ημεδαπής. Σε περίπτωση 

τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι με τα 

απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι 

του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. 

 Αντίγραφα των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων που επικαλούνται οι υποψήφιοι και 

ζητούνται από την πρόσκληση. 

Οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι, 

πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του 

Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία 

ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα 

για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί. 

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού μόνον μια Αίτηση και μόνο 

για μία θέση Εμπειρογνώμονα. 

Εξαιρούνται οι υποψήφιοι Εμπειρογνώμονες για την Αγγλική Γλώσσα, οι οποίοι έχουν το 

δικαίωμα να καταθέσουν μία Αίτηση, είτε για μία από τις δύο θέσεις εμπειρογνωμόνων Αγγλικής 

Γλώσσας (για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ή για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), είτε και για τις 

δύο θέσεις εμπειρογνωμόνων. Σε κάθε περίπτωση δεδομένου ότι σε κάθε αντισυμβαλλόμενο 

μπορεί να ανατεθεί έργο για μία μόνο θέση εμπειρογνώμονα, οι αιτούντες για την Αγγλική 

Γλώσσα, που επιθυμούν να αξιολογηθούν και για τις 2 σχετικές θέσεις, οφείλουν να δηλώσουν 1η 

και 2η προτεραιότητα. 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

2.1. Εμπειρογνώμονες για τη Συγγραφή Επιμορφωτικού Υλικού Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & 

Ιταλικής Γλώσσας και την Επιμόρφωση των Επιμορφωτών (Σχολικών Συμβούλων ή άλλων 

Πολλαπλασιαστών) Ξένων Γλωσσών στα Νέα Π.Σ. Ξένων Γλωσσών (ΠΕΑΠ & ΕΠΣ-ΞΓ) 

2.2. Προσόντα 

ΑΔΑ: ΨΒΚΑΟΞΛΔ-Υ5Θ
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Α. Απαραίτητα προσόντα (Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν 

βαθμολογούνται): 

A1. Πτυχίο ξενόγλωσσης Φιλολογίας στην αντίστοιχη γλώσσα από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

αντίστοιχος Τίτλος Σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το αρμόδιο 

όργανο. 

A2. Οκτώ (8) τουλάχιστον έτη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της αγγλικής, γαλλικής ή 

γερμανικής γλώσσας αντιστοίχως σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Σχολείο αποδεικνυόμενη με 

βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Για τη θέση του εμπειρογνώμονα ιταλικής απαιτούνται κατ’ εξαίρεση τέσσερα (4) 

τουλάχιστον έτη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας σε Δημόσιο ή 

Ιδιωτικό Σχολείο ή αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

A3. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος 

σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο, σε θέματα 

διδασκαλίας της ξένης γλώσσας ή/ και εκπόνησης προγραμμάτων σπουδών ή/και 

σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού. 

Β. Επιπρόσθετα μοριοδοτούμενα προσόντα 

Β1. Σπουδές (μέχρι 40 Μόρια) 

Β1.1. Μεταπτυχιακός και Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο, 

σε θέματα διδασκαλίας της ξένης γλώσσας ή/ και εκπόνησης προγραμμάτων 

σπουδών ή/και σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού (30 μόρια). 

Β1.2. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος 

σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο σε 

θέματα μη συναφή όπως αυτά ορίζονται στην παρ. Β1.1. (10 μόρια ανά τίτλο, 

μέγιστο 10). 

Β2. Επιμορφωτικό Έργο (μέχρι 05 Μόρια) 

Β2.1. Επιμορφωτικό έργο σχετικό με τη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών, το οποίο να 

βεβαιώνεται από τη διοργανώτρια αρχή (0,25 μόρια/ώρα επιμόρφωσης και μέχρι 

5 μόρια). 

Β3. Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού (μέχρι 25 Μόρια) 

Β3.1. Συμμετοχή στη συγγραφή σχολικού/διδακτικού εγχειριδίου που να διαθέτει ISSN ή 

ISBN (10 μόρια ανά εγχειρίδιο και μέχρι 20 μόρια). Ο υποψήφιος καλείται να 

αποδείξει τη σχετική συμμετοχή με ανάρτηση του σχετικού εξώφυλλου, του 
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πίνακα περιεχομένων και του οπισθόφυλλου του εκάστοτε επικαλούμενου 

εγχειριδίου.    

Β3.2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού από το 2003 και μετά, το οποίο μετά από 

διαδικασία κρίσης, έχει δημοσιευτεί σε έντυπα ή σε ηλεκτρονικά περιοδικά (2,5 

μόρια ανά δημοσίευση και μέχρι 5 μόρια). Ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει τη 

σχετική ανάπτυξη και δημοσίευση με ανάρτηση είτε της δημοσίευσης, είτε 

προσβάσιμου url, είτε βεβαίωση δημοσίευσης από τον εκδότη. 

Β4. Συνέντευξη (μέχρι 30 Μόρια) 

Οι υποψήφιοι που έχουν μέχρι τριάντα (30) μόρια απόκλιση, σε σχέση με τον/την 

υποψήφιο με την υψηλότερη βαθμολογία στην Αγγλική Γλώσσα (για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση), στην Αγγλική Γλώσσα (για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), στη Γαλλική, τη 

Γερμανική και την Ιταλική Γλώσσα κατ’ αντιστοιχία, θα κληθούν σε Συνέντευξη. Η 

Συνέντευξη θα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην προσωπικότητα του 

υποψηφίου, στις επικοινωνιακές του ικανότητες και στο αντικείμενο του έργου. 

Σύνολο: μέχρι 100 Μόρια 

 

Στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται τα επιπρόσθετα μοριοδοτούμενα προσόντα: 

Α/Α Επιπρόσθετα μοριοδοτούμενα προσόντα Μοριοδότηση 

Β1. Σπουδές 

Β1.1. 

Μεταπτυχιακός και Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το αρμόδιο 

όργανο, σε θέματα διδασκαλίας της ξένης γλώσσας ή/ και εκπόνησης 

προγραμμάτων σπουδών ή/και σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού 

30 μόρια 

Β1.2. 

Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το αρμόδιο 

όργανο σε θέματα μη συναφή όπως αυτά ορίζονται στην παρ. Β1.1. 

10 μόρια 

Β2. Επιμορφωτικό Έργο 

Β2.1. 

Επιμορφωτικό έργο σχετικό με τη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών, το οποίο 

να βεβαιώνεται από τη διοργανώτρια αρχή.  

05 μόρια 

(0,25 μόρια ανά ώρα 

επιμόρφωσης) 

Β3. Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού 

Β3.1. 

Συμμετοχή στη συγγραφή σχολικού/διδακτικού εγχειριδίου που να διαθέτει 

ISSN ή ISBN. 

20 μόρια 

(10 μόρια ανά 

εγχειρίδιο) 
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Β3.2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού από το 2003 και μετά, το οποίο μετά από 

διαδικασία κρίσης, έχει δημοσιευτεί σε έντυπα ή σε ηλεκτρονικά περιοδικά  

5 μόρια 

(2,5 μόρια ανά 

δημοσίευση) 

Β4. Συνέντευξη 

 Συνέντευξη 30 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ 100 μόρια 

 

2.2.1. Αντικείμενο του Έργου - Παραδοτέα 

2.2.1.1. Έργο εμπειρογνωμόνων 

Το έργο των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα επιλεγούν περιλαμβάνει: 

α) τη συνεργασία με την ομάδα των εμπειρογνωμόνων και την Επιστημονική Επιτροπή της 

Δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, 

β) την εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού και 

γ) την επιμόρφωση των επιμορφωτών της αντίστοιχης ξένης γλώσσας (Σχολικών Συμβούλων 

Ξένων Γλωσσών). Κατ’ εξαίρεση ο εμπειρογνώμονας Ιταλικής Γλώσσας θα επιμορφώσει 

εκπαιδευτικούς. 

2.2.1.2. Παραδοτέα Εμπειρογνώμονα Αγγλικής Γλώσσας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Α. Επιμορφωτικό υλικό Αγγλικής Γλώσσας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Α1. Διδακτικά σενάρια για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Δημιουργία δεκαέξι (16) διδακτικών σεναρίων (4-6 διδακτικών ωρών έκαστο) για τις Γ’ 

έως ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού (4 σενάρια ανά επίπεδο γλωσσομάθειας Α1-, Α1, Α1+ και 

Α2), με βάση τα νέα Π.Σ. Ξένων Γλωσσών. Στους επιλεγέντες θα δοθούν από την ειδική 

Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ συγκεκριμένες προδιαγραφές για την μεθοδολογία 

ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων. 

Τα διδακτικά σενάρια θα αναφέρονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:  

 Προσωπικά στοιχεία και οικογένεια 

 Κατοικία και περιβάλλον 

 Καθημερινή ζωή και ελεύθερος χρόνος 

 Αγορές 

 Ταξίδια και μετακινήσεις 

 Εκπαίδευση 

 Πολιτισμός και τέχνες 
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 Ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνία 

Α2. Υποδείγματα γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό διαγνωστικού τεστ επιπέδου 

γλωσσομάθειας. 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό τεστ αξιολόγησης γραπτού και 

προφορικού λόγου σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών. 

 Δημιουργία οκτώ (8) τεστ αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου για το 

Δημοτικό (2 για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας Α1-, Α1, Α1+ και Α2-), σύμφωνα με 

τις αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στα νέα Π.Σ. Ξένων 

Γλωσσών και σε συσχέτιση με τα παραπάνω διδακτικά σενάρια. 

Β. Επιμόρφωση 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Β1. Πρόγραμμα και περιεχόμενο εργαστηρίων επιμόρφωσης 

Β2. Προτάσεις δραστηριοτήτων βιωματικών εργαστηρίων  

Β3. Υλικό επιμόρφωσης (παρουσιάσεις και έντυπο υλικό) 

Β4. Διδακτικά σενάρια των επιμορφούμενων 

Β5. Παρουσιολόγια επιμορφωτών και επιμορφούμενων 

2.2.1.3. Παραδοτέα Εμπειρογνώμονα Αγγλικής Γλώσσας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) 

Α. Επιμορφωτικό υλικό Αγγλικής Γλώσσας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Α1. Διδακτικά σενάρια για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) 

Δημιουργία δεκαέξι (16) διδακτικών σεναρίων (4-6 διδακτικών ωρών έκαστο) για τις Α΄ 

έως Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου (4 σενάρια ανά επίπεδο γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1, Β2), με 

βάση τα νέα Π.Σ. Ξένων Γλωσσών. Στους επιλεγέντες θα δοθούν από την ειδική 

Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ συγκεκριμένες προδιαγραφές για την μεθοδολογία 

ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων. 

Τα διδακτικά σενάρια θα αναφέρονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:  

 Προσωπικά στοιχεία και οικογένεια 

 Κατοικία και περιβάλλον 

 Καθημερινή ζωή και ελεύθερος χρόνος 

 Αγορές 

 Ταξίδια και μετακινήσεις 

 Εκπαίδευση 
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 Πολιτισμός και τέχνες 

 Ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνία 

Α2. Υποδείγματα γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό διαγνωστικού τεστ επιπέδου 

γλωσσομάθειας. 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό ωριαίων και ολιγόλεπτων γραπτών 

δοκιμασιών (τεστ) αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου σύμφωνα με τα 

νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών. 

 Δημιουργία οκτώ (8) ωριαίων και ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών (τεστ) 

αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου για το Γυμνάσιο (2 για κάθε επίπεδο 

γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1 και Β2), σύμφωνα με τις αρχές και τα κριτήρια 

αξιολόγησης που περιγράφονται στα νέα Π.Σ. Ξένων Γλωσσών και σε συσχέτιση με 

τα παραπάνω διδακτικά σενάρια. 

Β. Επιμόρφωση 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Β1. Πρόγραμμα και περιεχόμενο εργαστηρίων επιμόρφωσης 

Β2. Προτάσεις δραστηριοτήτων βιωματικών εργαστηρίων 

Β3. Υλικό επιμόρφωσης (παρουσιάσεις και έντυπο υλικό) 

Β4. Διδακτικά σενάρια των επιμορφούμενων 

Β5. Παρουσιολόγια επιμορφωτών και επιμορφούμενων 

2.2.1.4. Παραδοτέα Εμπειρογνώμονα Γαλλικής Γλώσσας 

Α. Επιμορφωτικό υλικό Γαλλικής Γλώσσας 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Α1. Διδακτικά σενάρια για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Δημιουργία οκτώ (8) διδακτικών σεναρίων (4-6 διδακτικών ωρών έκαστο) για τις Ε’ έως 

ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού (3 διδακτικά σενάρια επιπέδου γλωσσομάθειας Α1-, 3 

διδακτικά σενάρια επιπέδου γλωσσομάθειας Α1 και 2 διδακτικά σενάρια επιπέδου 

γλωσσομάθειας Α1+), με βάση τα νέα ΠΣ ξένων γλωσσών. Στους επιλεγέντες θα δοθούν 

από την ειδική Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ συγκεκριμένες προδιαγραφές για την 

μεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων. 

Τα διδακτικά σενάρια θα αναφέρονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Προσωπικά στοιχεία και οικογένεια 

 Κατοικία και περιβάλλον 
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 Καθημερινή ζωή και ελεύθερος χρόνος 

 Αγορές 

 Ταξίδια και μετακινήσεις 

 Εκπαίδευση 

 Πολιτισμός και τέχνες 

 Ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνία 

Α2. Διδακτικά σενάρια για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) 

Δημιουργία εννέα (9) διδακτικών σεναρίων (4-6 διδακτικών ωρών έκαστο) για το 

Γυμνάσιο (3 διδακτικά σενάρια επιπέδων γλωσσομάθειας Α1-, Α1, και Α1+, 3 διδακτικά 

σενάρια επιπέδων γλωσσομάθειας Α2-, Α2 και Α2+ και 3 διδακτικά σενάρια επιπέδων 

γλωσσομάθειας Β1-/Β1+), με βάση τα νέα ΠΣ ξένων γλωσσών. Στους επιλεγέντες θα 

δοθούν από την ειδική Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ συγκεκριμένες προδιαγραφές 

για την μεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων. 

Τα διδακτικά σενάρια θα αναφέρονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Προσωπικά στοιχεία και οικογένεια 

 Κατοικία και περιβάλλον 

 Καθημερινή ζωή και ελεύθερος χρόνος 

 Αγορές 

 Ταξίδια και μετακινήσεις 

 Εκπαίδευση 

 Πολιτισμός και τέχνες 

 Ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνία 

Α3. Υποδείγματα γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό διαγνωστικού τεστ επιπέδου 

γλωσσομάθειας. 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό ωριαίων και ολιγόλεπτων γραπτών 

δοκιμασιών (τεστ) αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου σύμφωνα με τα 

νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών. 

 Δημιουργία οκτώ (8) ωριαίων και ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών (τεστ) 

αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο (2 

για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας Α1, Α1+, Α2, Β1), σύμφωνα με τις αρχές και τα 

κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στα νέα Π.Σ. Ξένων Γλωσσών και σε 

συσχέτιση με τα παραπάνω διδακτικά σενάρια. 
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Β. Επιμόρφωση 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Β1. Πρόγραμμα και περιεχόμενο εργαστηρίων επιμόρφωσης 

Β2. Προτάσεις δραστηριοτήτων βιωματικών εργαστηρίων 

Β3. Υλικό επιμόρφωσης (παρουσιάσεις και έντυπο υλικό) 

Β4. Διδακτικά σενάρια των επιμορφούμενων 

Β5. Παρουσιολόγια επιμορφωτή και επιμορφούμενων 

2.2.1.5. Παραδοτέα Εμπειρογνώμονα Γερμανικής Γλώσσας 

Α. Επιμορφωτικό υλικό Γερμανικής Γλώσσας 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Α1. Διδακτικά σενάρια για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Δημιουργία οκτώ (8) διδακτικών σεναρίων (4-6 διδακτικών ωρών έκαστο) για τις Ε’ έως 

ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού (3 διδακτικά σενάρια επιπέδου γλωσσομάθειας Α1-, 3 

διδακτικά σενάρια επιπέδου γλωσσομάθειας Α1 και 2 διδακτικά σενάρια επιπέδου 

γλωσσομάθειας Α1+), με βάση τα νέα ΠΣ ξένων γλωσσών. Στους επιλεγέντες θα δοθούν 

από την ειδική Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ συγκεκριμένες προδιαγραφές για την 

μεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων. 

Τα διδακτικά σενάρια θα αναφέρονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Προσωπικά στοιχεία και οικογένεια 

 Κατοικία και περιβάλλον 

 Καθημερινή ζωή και ελεύθερος χρόνος 

 Αγορές 

 Ταξίδια και μετακινήσεις 

 Εκπαίδευση 

 Πολιτισμός και τέχνες 

 Ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνία 

Α2. Διδακτικά σενάρια για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) 

Δημιουργία εννέα (9) διδακτικών σεναρίων (4-6 διδακτικών ωρών έκαστο) για το 

Γυμνάσιο (3 διδακτικά σενάρια επιπέδων γλωσσομάθειας Α1-, Α1, και Α1+, 3 διδακτικά 

σενάρια επιπέδων γλωσσομάθειας Α2-, Α2 και Α2+ και 3 διδακτικά σενάρια επιπέδων 

γλωσσομάθειας Β1-/Β1+), με βάση τα νέα ΠΣ ξένων γλωσσών. Στους επιλεγέντες θα 

δοθούν από την ειδική Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ συγκεκριμένες προδιαγραφές 

για την μεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων. 
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Τα διδακτικά σενάρια θα αναφέρονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Προσωπικά στοιχεία και οικογένεια 

 Κατοικία και περιβάλλον 

 Καθημερινή ζωή και ελεύθερος χρόνος 

 Αγορές 

 Ταξίδια και μετακινήσεις 

 Εκπαίδευση 

 Πολιτισμός και τέχνες 

 Ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνία 

Α3. Υποδείγματα γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό διαγνωστικού τεστ επιπέδου 

γλωσσομάθειας. 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό ωριαίων και ολιγόλεπτων γραπτών 

δοκιμασιών (τεστ) αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου σύμφωνα με τα 

νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών  

 Δημιουργία οκτώ (8) ωριαίων και ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών (τεστ) 

αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο (2 

για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας Α1, Α1+, Α2, Β1), σύμφωνα με τις αρχές και τα 

κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στα νέα Π.Σ. Ξένων Γλωσσών και σε 

συσχέτιση με τα παραπάνω διδακτικά σενάρια. 

Β. Επιμόρφωση 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Β1. Πρόγραμμα και περιεχόμενο εργαστηρίων επιμόρφωσης 

Β2. Προτάσεις δραστηριοτήτων βιωματικών εργαστηρίων 

Β3. Υλικό επιμόρφωσης (παρουσιάσεις και έντυπο υλικό) 

Β4. Διδακτικά σενάρια των επιμορφούμενων 

Β5. Παρουσιολόγια επιμορφωτή και επιμορφούμενων 

2.2.1.6. Παραδοτέα Εμπειρογνώμονα Ιταλικής Γλώσσας 

Α. Επιμορφωτικό υλικό Ιταλικής Γλώσσας 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Α1. Διδακτικά σενάρια για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) 

Δημιουργία δεκαπέντε (15) διδακτικών σεναρίων (4-6 διδακτικών ωρών έκαστο) για το 

Γυμνάσιο (5 διδακτικά σενάρια επιπέδων γλωσσομάθειας Α1-, Α1, και Α1+, 5 διδακτικά 
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σενάρια επιπέδων γλωσσομάθειας Α2-, Α2 και Α2+ και 5 διδακτικά σενάρια επιπέδων 

γλωσσομάθειας Β1-/Β1+), με βάση τα νέα ΠΣ ξένων γλωσσών. Στους επιλεγέντες θα 

δοθούν από την ειδική Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ συγκεκριμένες προδιαγραφές 

για την μεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων.  

Τα διδακτικά σενάρια θα αναφέρονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Προσωπικά στοιχεία και οικογένεια 

 Κατοικία και περιβάλλον 

 Καθημερινή ζωή και ελεύθερος χρόνος 

 Αγορές 

 Ταξίδια και μετακινήσεις 

 Εκπαίδευση 

 Πολιτισμός και τέχνες 

 Ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνία 

Α2. Υποδείγματα γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό διαγνωστικού τεστ επιπέδου 

γλωσσομάθειας 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό ωριαίων και ολιγόλεπτων γραπτών 

δοκιμασιών (τεστ) αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου σύμφωνα με τα 

νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών  

 Δημιουργία έξι (8) ωριαίων και ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών (τεστ) 

αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου για το Γυμνάσιο (2 για κάθε επίπεδο 

γλωσσομάθειας Α1, Α1+, Α2, Β1), σύμφωνα με τις αρχές και τα κριτήρια 

αξιολόγησης που περιγράφονται στα νέα Π.Σ. Ξένων Γλωσσών και σε συσχέτιση με 

τα παραπάνω διδακτικά σενάρια. 

Β. Επιμόρφωση 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Β1. Πρόγραμμα και περιεχόμενο εργαστηρίων επιμόρφωσης 

Β2. Προτάσεις δραστηριοτήτων βιωματικών εργαστηρίων 

Β3. Υλικό επιμόρφωσης (παρουσιάσεις και έντυπο υλικό) 

Β4. Διδακτικά σενάρια των επιμορφούμενων 

Β5. Παρουσιολόγια επιμορφωτή και επιμορφούμενων 
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2.3. Εμπειρογνώμονας Ειδικός σε Θέματα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης (e-learning) για την 

Προσαρμογή Επιμορφωτικού Υλικού και για την Επιμόρφωση των Επιμορφωτών Ξένων 

Γλωσσών εν όψει της Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης 

2.3.1. Προσόντα 

Α. Απαραίτητα προσόντα (Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν 

βαθμολογούνται): 

A1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως 

αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο. 

A2. Προϋπηρεσία στην ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning 

courses), η οποία να βεβαιώνεται από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος. 

A3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2, η οποία να αποδεικνύεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ. 

Β. Επιπρόσθετα μοριοδοτούμενα προσόντα 

Β1. Σπουδές (μέχρι 30 Μόρια) 

Β1.1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, της ημεδαπής ή 

αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το 

αρμόδιο όργανο (10 μόρια) 

Β1.2. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, της ημεδαπής ή 

αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το 

αρμόδιο όργανο (15 μόρια) 

Β1.3. Καλή γνώση Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας, επιπέδου Β, η οποία να 

αποδεικνύεται όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ (5 μόρια)  

Β2. Επιμορφωτικό Έργο (μέχρι 10 Μόρια) 

Β2.1. Επιμορφωτικό έργο σχετικό με την εκπαίδευση ενηλίκων ή/και την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση το οποίο να βεβαιώνεται από τη διοργανώτρια αρχή (0,5 μόριο ανά 

ώρα επιμόρφωσης και μέχρι 10 μόρια). 

Β3. Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού (μέχρι 30 Μόρια) 

Β3.1. Δημιουργία πέραν του ενός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-

learning courses), η οποία να βεβαιώνεται από τον φορέα υλοποίησης του 

προγράμματος (10 μόρια ανά πρόγραμμα και μέχρι 20 μόρια). 

Β3.2. Δημιουργία υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία να βεβαιώνεται από 

το φορέα αξιοποίησης (2,5 μόρια ανά πακέτο υλικού και μέχρι 10 μόρια). 

Β4. Συνέντευξη (μέχρι 30 Μόρια) 

ΑΔΑ: ΨΒΚΑΟΞΛΔ-Υ5Θ
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Οι υποψήφιοι που έχουν μέχρι τριάντα (30) μόρια απόκλιση, σε σχέση με τον/την 

υποψήφιο με την υψηλότερη βαθμολογία, θα κληθούν σε Συνέντευξη. 

Η Συνέντευξη θα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην προσωπικότητα του 

υποψηφίου, στις επικοινωνιακές του ικανότητες και στο αντικείμενο του έργου. 

Σύνολο: μέχρι 100 μόρια 

Στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται τα επιπρόσθετα μοριοδοτούμενα προσόντα: 

Α/Α Επιπρόσθετα μοριοδοτούμενα προσόντα Μοριοδότηση 

Β1. Σπουδές 

Β1.1. 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, της 

ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως 

αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο 

10 μόρια 

Β1.2. 

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, της 

ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως 

αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο 

15 μόρια 

Β1.3. 
Καλή γνώση Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας, επιπέδου Β, η 

οποία να αποδεικνύεται όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ 

5 μόρια 

Β2. Επιμορφωτικό Έργο 

Β2.1. 

Επιμορφωτικό έργο σχετικό με την εκπαίδευση ενηλίκων ή/και την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση το οποίο να βεβαιώνεται από τη 

διοργανώτρια αρχή. 

10 μόρια 

(0,5 μόριο ανά ώρα 

επιμόρφωσης) 

Β3. Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού 

Β3.1. 

Δημιουργία πέραν του ενός προγραμμάτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (e-learning courses), η οποία να βεβαιώνεται από τον 

φορέα υλοποίησης του προγράμματος. 

20 μόρια 

(10 μόρια ανά πρόγραμμα) 

Β3.2. Δημιουργία υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία να 

βεβαιώνεται από το φορέα αξιοποίησης. 

10 μόρια 

(2,5 μόρια ανά υλικό) 

Β4. Συνέντευξη 

 Συνέντευξη 30 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ 100 μόρια 
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2.3.2. Αντικείμενο του Έργου - Παραδοτέα 

2.3.2.1. Έργο Εμπειρογνώμονα 

Το έργο του/της εμπειρογνώμονα που θα επιλεγεί περιλαμβάνει: 

α) τη συνεργασία με την ομάδα των εμπειρογνωμόνων και την Επιστημονική Επιτροπή της 

Δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και 

β) την προσαρμογή του επιμορφωτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή για τις ανάγκες της 

επιμορφωτικής δράσης. 

2.3.2.2. Παραδοτέα Εμπειρογνώμονα 

Στο πλαίσιο της Δράσης, τα παραδοτέα του εμπειρογνώμονα περιλαμβάνουν: 

α) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης (e-learning course) με βάση το επιμορφωτικό υλικό που θα εκπονηθεί από 

τους Εμπειρογνώμονες για την Αγγλική, τη Γαλλική, τη Γερμανική και την Ιταλική γλώσσα 

(ενότητα Α της παρούσης Πρόσκλησης), 

β) την επιμόρφωση των επιμορφωτών Ξένων Γλωσσών σχετικά με τις αρχές και τις τεχνικές της 

εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, ώστε εκείνοι στη συνέχεια να επιμορφώσουν εξ αποστάσεως 

όλους τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών στα νέα Προγράμματα Σπουδών, 

Πιο συγκεκριμένα: 

Α. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

(e-learning course) 

Το παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Α1. Σύνταξη Οδηγιών - Κριτηρίων διαμόρφωσης του επιμορφωτικού υλικού των 

Εμπειρογνωμόνων για την Αγγλική, τη Γαλλική, τη Γερμανική και την Ιταλική γλώσσα με 

βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. 

Α2. Δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (e-course) 

με βάση το επιμορφωτικό υλικό που θα δημιουργήσουν οι Εμπειρογνώμονες για την 

Αγγλική, τη Γαλλική, τη Γερμανική και την Ιταλική γλώσσα, συμπεριλαμβανομένου 

πλαισίου αξιολόγησης των επιμορφούμενων στις  επιμέρους θεματικές ενότητες, 

καθώς και τελικής αξιολόγησής τους. 

Α3. Έκθεση που θα συμπεριλαμβάνει στατιστική επεξεργασία δεδομένων και 

συμπεράσματα σχετικά με την εξ αποστάσεως επιμόρφωση. 

Β. Επιμόρφωση 

Το παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Β1. Πρόγραμμα και περιεχόμενο εργαστηρίου επιμόρφωσης 
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Β2. Παρουσιολόγια επιμορφούμενων 

 

2.4. Πρόσκληση για Εμπειρογνώμονα Ειδικό σε Θέματα Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για την 

Εκπόνηση Επιμορφωτικού Υλικού και την Επιμόρφωση των Επιμορφωτών Ξένων Γλωσσών 

2.4.1. Προσόντα 

Α. Απαραίτητα προσόντα (Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν 

βαθμολογούνται): 

A1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο. 

A2. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Εκπαίδευση ή τις επιστήμες 

Αγωγής, της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως 

αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο. 

Β. Επιπρόσθετα μοριοδοτούμενα προσόντα 

Β1. Σπουδές (μέχρι 30 Μόρια) 

Β1.1. Μεταπτυχιακός και Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Εκπαίδευση ή τις επιστήμες 

Αγωγής της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως 

αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο (20 μόρια). 

Β1.2. Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας, επιπέδου Β, η 

οποία να αποδεικνύεται όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ (5 μόρια για κάθε γλώσσα 

και μέχρι 10 μόρια). 

Β2. Επιμορφωτικό Έργο (μέχρι 05 Μόρια) 

Β2.1. Επιμορφωτικό έργο σχετικό με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία το οποίο να 

βεβαιώνεται από τη διοργανώτρια αρχή (0,25 μόρια/ώρα επιμόρφωσης και μέχρι 

05 μόρια). 

Β3. Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού (μέχρι 35 Μόρια) 

Β3.1. Σχεδιασμός - Ανάπτυξη επιμορφωτικών-εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 

αντικείμενο τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τα οποία να βεβαιώνονται από τον 

φορέα υλοποίησης του προγράμματος (15 μόρια ανά πρόγραμμα και μέχρι 30 

μόρια). 

Β3.2. Δημιουργία υλικού για διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποία να βεβαιώνεται 

από το φορέα αξιοποίησης (2,5 μόρια ανά πακέτο υλικού και μέχρι 5 μόρια). 

Β4. Συνέντευξη (μέχρι 30 Μόρια) 
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Οι υποψήφιοι που έχουν μέχρι τριάντα (30) μόρια απόκλιση, σε σχέση με τον/την 

υποψήφιο με την υψηλότερη βαθμολογία, θα κληθούν σε Συνέντευξη. 

Η Συνέντευξη θα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην προσωπικότητα του 

υποψηφίου, στις επικοινωνιακές του ικανότητες και στο αντικείμενο του έργου. 

Σύνολο: μέχρι 100 μόρια 

Στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται τα επιπρόσθετα μοριοδοτούμενα προσόντα: 

Α/Α Επιπρόσθετα μοριοδοτούμενα προσόντα Μοριοδότηση 

Β1. Σπουδές 

Β1.1. 

Μεταπτυχιακός και Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Εκπαίδευση ή 

τις επιστήμες Αγωγής της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της 

αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο  

20 μόρια 

Β1.2. 
Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας, 

επιπέδου Β, η οποία να αποδεικνύεται όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ 

5 μόρια για κάθε γλώσσα και 

μέχρι 10 μόρια 

Β2. Επιμορφωτικό Έργο 

Β2.1. 

Επιμορφωτικό έργο σχετικό με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 05 μόρια 

(0,25 μόρια ανά ώρα 

επιμόρφωσης) 

Β3. Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού 

Β3.1. 
Σχεδιασμός - Ανάπτυξη επιμορφωτικών-εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με αντικείμενο τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

30 μόρια 

(15 μόρια ανά πρόγραμμα) 

Β3.2. Δημιουργία υλικού για διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

 

5 μόρια 

(2,5 μόρια ανά υλικό) 

Β4. Συνέντευξη 

 Συνέντευξη 30 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ 100 μόρια 

 

2.4.2. Αντικείμενο του Έργου - Παραδοτέα 

2.4.2.1. Έργο Εμπειρογνώμονα 

Το έργο του/της εμπειρογνώμονα που θα επιλεγεί περιλαμβάνει: 
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α) τη συνεργασία με την ομάδα των εμπειρογνωμόνων και την Επιστημονική Επιτροπή της 

Δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και 

β) την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού το οποίο θα περιλαμβάνει αρχές και παραδείγματα 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας για τις ανάγκες της επιμορφωτικής δράσης 

γ) την επιμόρφωση των επιμορφωτών Ξένων γλωσσών 

2.4.2.2. Παραδοτέα Εμπειρογνώμονα 

Στο πλαίσιο της Δράσης, τα παραδοτέα του εμπειρογνώμονα περιλαμβάνουν: 

α) την εκπόνηση υλικού για την επιμόρφωση των επιμορφωτών Ξένων γλωσσών, και των 

εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στην εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο πλαίσιο 

των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, και 

β) την επιμόρφωση των επιμορφωτών Ξένων γλωσσών, οι οποίοι στη συνέχεια θα 

επιμορφώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών διά ζώσης και εξ αποστάσεως.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Α. Επιμορφωτικό-εκπαιδευτικό υλικό με Αρχές και παραδείγματα διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση 

Το παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Α1. Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση στο πλαίσιο της ξενόγλωσσης 

εκπαίδευσης 

Α2. Μεθοδολογία διδασκαλίας και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις αρχές της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης 

Α3. Παραδείγματα-σενάρια διδασκαλίας (3) με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας και μάθησης 

Α4. Παραδείγματα (3) γραπτών δοκιμασιών (τεστ) αξιολόγησης με βάση τις αρχές της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης 

Β. Δια ζώσης Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων ή άλλων Πολλαπλασιαστών 

Το παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Β1. Πρόγραμμα και περιεχόμενο εργαστηρίου επιμόρφωσης 

Β2. Παρουσιολόγια επιμορφούμενων 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο των Εμπειρογνωμόνων ως προς το παραδοτέο Α’ θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία ανάθεσης 

ή/και υπογραφής σύμβασης για χρονικό διάστημα έως και τεσσάρων (4) μηνών. Σε αυτό το χρονικό 

διάστημα οι παρεχόμενες υπηρεσίες αντιστοιχούν σε ένα (1) ανθρωπομήνα για τον κάθε 
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αντισυμβαλλόμενο. Με την προσήκουσα εκτέλεση του έργου του εμπειρογνώμονα ως προς το παραδοτέο 

Α, και εντός 2 μηνών θα εκτελεστεί και η απαιτούμενη επιμόρφωση από τον Αντισυμβαλλόμενο. 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του εκάστοτε παραδοτέου θα καθοριστεί στην απόφαση ανάθεσης 

ή/και στη σύμβαση, κατόπιν εισήγησης του Υπευθύνου της Πράξης. Το χρονοδιάγραμμα της απόφασης 

ανάθεσης ή/και στη σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν όμοιας απόφασης, ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες του έργου. 

 

4. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή για το σύνολο του αντικειμένου του έργου - παραδοτέων του κάθε Εμπειρογνώμονα, που 

εκτελεστεί πλήρως και προσηκόντως, ορίζεται από την Αυτεπιστασία της Πράξης και αποτυπώνεται ως 

ακολούθως: 

Εμπειρογνώμονας Αγγλικής 

Γλώσσας για την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Επιμορφωτικό υλικό Αγγλικής Γλώσσας 

για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

μέχρι του ποσού των 

2.500,00€ 

Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων μέχρι του ποσού των 

106,67€ 

 

Εμπειρογνώμονας Αγγλικής 

Γλώσσας για τη 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) 

Επιμορφωτικό υλικό Αγγλικής Γλώσσας 

για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(Γυμνάσιο) 

μέχρι του ποσού των 

2.500,00€ 

Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων μέχρι του ποσού των 

106,67€ 

 

Εμπειρογνώμονας Γαλλικής 

Γλώσσας 

Επιμορφωτικό υλικό Γαλλικής Γλώσσας μέχρι του ποσού των 

2.500,00€ 

Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων μέχρι του ποσού των 

106,67€ 

 

Εμπειρογνώμονας 

Γερμανικής Γλώσσας 

Επιμορφωτικό υλικό Γερμανικής 

Γλώσσας 

μέχρι του ποσού των 

2.500,00€ 

Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων μέχρι του ποσού των 

106,67€ 
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Εμπειρογνώμονας Ιταλικής 

Γλώσσας 
Επιμορφωτικό υλικό Ιταλικής Γλώσσας 

μέχρι του ποσού των 

2.500,00€ 

 Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων 
μέχρι του ποσού των 

720,00€ 

 

Εμπειρογνώμονας Ειδικός 

σε Θέματα Εξ Αποστάσεως 

Επιμόρφωσης (e-learning) 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

ολοκληρωμένου προγράμματος εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης (e-learning 

course) 

μέχρι του ποσού των 

2.500,00€ 

Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων μέχρι του ποσού των 

106,67€ 

 

Εμπειρογνώμονας Ειδικός 

σε Θέματα 

Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας 

Επιμορφωτικό-εκπαιδευτικό υλικό με 

Αρχές και παραδείγματα 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην 

ξενόγλωσση εκπαίδευση 

μέχρι του ποσού των 

2.500,00€ 

Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων μέχρι του ποσού των 

106,67€ 

 

Οι ως άνω αμοιβές (εργολαβικό αντάλλαγμα), συμπεριλαμβάνουν τον ισχύοντα κάθε φορά Φ.Π.Α. και τις 

λοιπές νόμιμες κρατήσεις. Το ΙΕΠ επιπλέον θα καλύψει (επιπροσθέτως του ανωτέρου εργολαβικού 

ανταλλάγματος) τις τυχόν προκύπτουσες εργοδοτικές εισφορές, βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπονται πιθανές δαπάνες μετακινήσεων των Εμπειρογνωμόνων οι οποίες 

θα καλυφθούν κατά αντιστοιχία της κείμενης νομοθεσίας περί μετακινήσεων δημοσίων υπαλλήλων. Για 

τις μετακινήσεις αυτές δεν προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση. 

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Αθήνα και θα αντιστοιχούν από 4 έως 6 ώρες 

επιμόρφωσης σε κάθε Εμπειρογνώμονα. 

Εξαιρείται ο Εμπειρογνώμονας της Ιταλικής Γλώσσας ο οποίος δεν θα πραγματοποιήσει επιμόρφωση 

σχολικών συμβούλων, αλλά επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Ο Εμπειρογνώμονας της Ιταλικής Γλώσσας θα 

πραγματοποιήσει επιμόρφωση/εις από 8 έως και 36 ώρες στην Αθήνα ή και σε άλλες πόλεις ενώ υπάρχει 

και η πιθανότητα να πραγματοποιηθούν ακόμα και εξ’ αποστάσεως.  
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Η ωριαία αποζημίωση καθορίζεται με την 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 υπάρχει υπέρβαση των ορίων του 

προϋπολογισμού. 

Η αμοιβή κάθε Αντισυμβαλλόμενου θα δοθεί με την πλήρη και προσήκουσα παραλαβή και των δύο  

παραδοτέων (Α’ και Β’). Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος ολοκληρώσει με πλήρη και 

προσήκοντα τρόπο το Παραδοτέο Α’ σε αντίθεση με το Παραδοτέο Β’, επιβάλλεται ρήτρα 20% 

απομείωσης επί το Παραδοτέου Α΄. 

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

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

να συναφθεί σχετική σύμβαση. Κατά τα λοιπά 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 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης (ΦΕΚ 3521/01.11.2016 όπως ισχύει). Σε περίπτωση που από μελλοντικές νομοθετικές ή 

κανονιστικές ρυθμίσεις τεθεί όριο πρόσθετων αμοιβών κατώτερο από το συμβατικό, η αμοιβή θα 

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

σχετικής πρόβλεψης. Η αμοιβή καταβάλλεται από το ΙΕΠ σύμφωνα με την χρηματοοικονομική ροή της 

Πράξης και τις διαδικασίες του φορέα. Επισημαίνεται ότι ο Υπεύθυνος της Πράξης και τα στελέχη του ΙΕΠ 

που συμμετέχουν στην Πράξη δεν λαμβάνουν αμοιβή. Ειδικότεροι όροι δύναται να καθορισθούν με 

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

εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα αποκτηθούν, 

συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τους αντισυμβαλλομένους κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης, με δαπάνες της Πράξης, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του 

δικαιούχου φορέα (Ι.Ε.Π.), που μπορεί μόνο το Ι.Ε.Π. να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. 

Δύναται το Ι.Ε.Π. να τα επεκτείνει, τροποποιεί και να τα διαθέτει χωρίς προηγούμενη άδεια των 

αντισυμβαλλομένων. Με την υπογραφή της σύμβασης οι αντισυμβαλλόμενοι μεταβιβάζουν τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παρασχεθέντος έργου τους στο Ι.Ε.Π., ο οποίος θα είναι ο 

αποκλειστικός δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό. 
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6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 

 Έλεγχο της πληρότητας των υποψηφιοτήτων κατά τα ανωτέρω. 

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των συνεκτιμώμενων προσόντων των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων. 

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

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

προτάσεων που εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου σύμφωνα με τις ανάγκες 

υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ι.Ε.Π.. Επιπρόσθετα η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν 

δεσμεύεται να 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. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ελέγξει τους φακέλους των υποψηφιοτήτων ως προς τα Απαιτούμενα και 

Επιπρόσθετα Προσόντα, πλην της Συνέντευξης. Ακολούθως θα συντάξει τα σχετικά πρακτικά, τα οποία θα 

προωθηθούν προς έγκριση στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και στα οποία θα αναφέρονται οι υποψήφιοι οι οποίοι 

προτείνονται προς απόρριψη για οποιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας τη σχετική αιτιολογία καθώς και τον 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Α) με Φθίνουσα Σειρά κατάταξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους εκ των υποψηφίων, οι οποίοι 

πληρούν τα οριζόμενα απαραίτητα κριτήρια για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών, 

επαγγελματική προϋπηρεσία κ.λπ.. Επί του προσωρινού αυτού πίνακα, αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π., οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων 

ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης. 

Αφού παρέλθει η προθεσμία των ενστάσεων και κατόπιν αξιολόγησης αυτών θα καταρτιστεί εκ νέου 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Β) με Φθίνουσα Σειρά κατάταξης (ανά κωδικό θέσης), κατά του οποίου δεν 

υποβάλλονται πλέον ενστάσεις. Οι υποψήφιοι που σύμφωνα με την πρόσκληση έχουν μέχρι τριάντα (30) 

μόρια απόκλιση, σε σχέση με τον υποψήφιο με την υψηλότερη βαθμολογία σε αυτό το στάδιο, θα 

κληθούν με σχετική Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr, συγκεκριμένη 

ημερομηνία και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, για Συνέντευξη. Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί 

τουλάχιστον τρεις (03) εργάσιμες ημέρες πριν το πρόγραμμα έναρξης των Συνεντεύξεων. 

Σε περίπτωση που Υποψήφιος δεν παρουσιαστεί για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα 

ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δεν δύναται να επαναπροσδιοριστεί άλλη ημερομηνία 

Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από την σχετική διαδικασία αξιολόγησης. 

Με το πέρας των Συνεντεύξεων, η ως άνω Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Γ), (ανά κωδικό θέσης) όπου θα αναγράφονται επιπλέον για κάθε υποψήφιο 

http://www.iep.edu.gr/
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τα μόρια που έλαβε στη συνέντευξη ή λόγοι τυχόν αποκλεισμού. Επί του προσωρινού αυτού πίνακα, αφού 

εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως 

εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης. 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο 

συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης 

απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις αυτές όπως ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του 

συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. 

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

Ι.Ε.Π., Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 

6508/02.10.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Υποβολή Ένστασης, και πρέπει να έχουν 

παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον 

αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π. της παραλαβής και καταχώρησης και όχι από την ημερομηνία αποστολής του 

ταχυδρομείου. 

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

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

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

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

του ταχυδρομείου είναι πριν την καταληκτική και δεν εξετάζονται. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, 

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

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

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

(έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). 

Μετά τη άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, ο Προσωρινός Τελικός Πίνακας (ανά κωδικό θέσης) 

καθίσταται οριστικός και αναρτάται στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ 

δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω Πίνακες καταρτίζονται αποκλειστικά βάσει των βαθμολογούμενων 

προσόντων για τις θέσεις που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι. 

Επισημαίνεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα/οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων, θα ανακοινωθούν 

και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.. Το Ι.Ε.Π. δύναται να προβεί στην ανάθεση και σύναψη της 

σχετικής σύμβασης μετά την ανάρτηση των ως άνω οριστικών πινάκων. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. 

συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και σύναψη ή μη σύμβασης, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των 

ενδιαφερομένων. 

https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2254730%22&fq=signerUid:%22100016919%22&sort=recent&page=0
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Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης, πλήρωση κενής θέσης ή πλήρωση θέσης που κενωθεί για 

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

Υποψηφίων (ανά κωδικό θέσης) στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και κατά απόλυτη σειρά 

προτεραιότητας. 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: 

http://www.iep.edu.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια». 

 

Οι σχετικές συμβάσεις που θα καταρτισθούν, κατόπιν των ανωτέρω, θα αναρτηθούν στον σχετικό κεντρικό 

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

του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όρους διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 133 5355 (κ. Κωνσταντίνα Σαββοπούλου, κ. 

Κωνσταντίνο Λειβαδίτη,) επί των τεχνικών προδιαγραφών στο τηλέφωνο 213 133 5551 (κ. Σπυρίδωνα 

Δουκάκη) και επί της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικό αίτημα 

μέσω της πλατφόρμας (Δικτυακή Πύλη e-IEP -> Επικοινωνία -> μέσω helpdesk). 

 

 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Καθηγητής ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 
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