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ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO 

 

 

Αθήνα,  17/09/2021 

Αρ. Πρωτ.:  14321

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

 «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542  

και  

«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543 

 

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

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

που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
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Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη: 

 

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

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

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

2. Την υπ´ αρ. πρωτ. 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 ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 69 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α´/12-

06-2018). 

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

Ευρώπης, όπως ισχύουν.  

4. Την υπ΄ αρ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/Β΄ Υ.Ο.Δ.Δ./20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των 

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

5. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α´/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-

2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α´) και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 32492/24-03-2020/20 (ΦΕΚ 1110 Β/31-3-2020) ΥΑ με θέμα «Τροποποίηση της 

137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968 Β΄) υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της αριθμ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β΄) υπουργικής απόφασης με τίτλο ”Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄) 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» 

7. 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». 

8. Τις διατάξεις του v. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29-8-2018) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

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

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

επεξεργασίας δεδομένων» και τα όσα ορίζονται από τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

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

9. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.2527/1997 «Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων του 

ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/12 (ΦΕΚ 89 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

181 του ν. 4823/21 (ΦΕΚ 136 Α) και ισχύει.  
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11. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 

του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26Α) και του άρθρου 28 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.» (ΦΕΚ 176Α), όπως ισχύουν.  

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

13. Του συνόλου των διατάξεων ασφαλιστικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου που διέπουν την 

ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων που θα ανατεθούν, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

14. Την υπ’ αριθμ. 2418/06-05-2019 (ΑΔΑ:6Μ1Π465ΧΙ8-ΓΩ3) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση 

των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με MIS 5035542 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

15. Την υπ´ αρ. πρωτ. 2489/09-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΛ3465ΧΙ8-Ι2Γ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543 στο Επιχειρησιακό 

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

όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2951/16-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΞ646ΜΤΛΡ-Τ9Χ) και 

ισχύει. 

16. Την υπ’ αριθμ. 37/15-07-2021 Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ σχετικά με την τροποποίηση των Πράξεων 

«Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα 

Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» με MIS 5035543. 

17. Το γεγονός ότι προϋπόθεση για την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης έργου με βάση την παρούσα 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί η έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

229/13-01-2020 (ΑΔΑ:6ΞΙΧΟΞΛΔ-5ΡΕ) Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 

«Επιστημονικός Σχεδιασμός και Οργάνωση, Παρακολούθηση, Συντονισμός και Διοίκηση της 

Πράξης», της Πράξης «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού 

Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με MIS 5035542 στο Επιχειρησιακό 

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Το γεγονός ότι προϋπόθεση για την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης έργου με βάση την παρούσα 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί η οριστική παραλαβή των Προγραμμάτων 

Σπουδών με απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ. του ΙΕΠ. 

19. Το γεγονός ότι προϋπόθεση για την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης έργου με βάση την παρούσα 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί η έγκριση τροποποίησης της υπ΄αρ. πρωτ. 

8655/28-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΦ4ΟΞΛΔ-Κ8Β) Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 

«Επιστημονικός Σχεδιασμός και Οργάνωση της Επιμόρφωσης, Παρακολούθηση, Συντονισμός και 

Διοίκηση της Πράξης», της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών 

και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 6890/02-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΩΙΔΟΞΛΔ-
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3ΛΨ) και όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 319/15-01-2021 (ΑΔΑ: 

ΨΠΕΜΟΞΛΔ-2ΧΕ) Απόφαση. 

20. Το γεγονός ότι προϋπόθεση για την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης έργου με βάση την παρούσα 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί η έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 

7863/25-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΟΩΡΟΞΛΔ-ΝΕΝ) Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 7 

«Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ6-ΠΑΠ», του Υποέργου 8 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ6 – ΛΑΠ, του 

Υποέργου 9 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ6 – ΜΕΤ», του Υποέργου 10 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης 

ΑΠ8 – ΜΕΤ», και του Υποέργου 11 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ9 – ΠΑΠ» της Πράξης 

«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543 καθώς και την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 8162/20-07-2020 (ΑΔΑ: 6Ε89ΟΞΛΔ-ΔΨΧ) Απόφαση 1ης τροποποίησης αυτής 

21. Την υπ´ αρ. πρωτ. 9158/04-09-2020 (ΑΔΑ: 6Ο81ΟΞΛΔ-ΙΘΓ) απόφαση σχετικά με τον Ορισμό 

Υπευθύνου των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία 

Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με κωδικό MIS 5035542 

και «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 5035543 και ανασυγκρότηση 

της Επιστημονικής Ομάδας Έργου (ΕΟΕ) των ως άνω Πράξεων, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο 

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

22. Την υπ’ αρ. 46/16-09-2021 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίνεται 

η παρούσα Πρόσκληση.  

23. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την Πράξη «Αναβάθμιση των 

Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και κωδικό  ΣΑΕ 2019ΣΕ34510004 καθώς και από 

την Πράξη «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 5035543 και κωδικό ΣΑΕ 

2019ΣΕ34510005, που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

 

Απευθύνει 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

 «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542  

και  

«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543 

 

για επιλογή εμπειρογνωμόνων που θα υποστηρίξουν την Πιλοτική Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών, 

σύμφωνα με την ΥΑ 104671/ΓΔ4 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4003/30.08.2021) καθώς και το μετασχηματισμό 

επιμορφωτικού υλικού σε Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC - Massive Online Open Course), στο 

πλαίσιο των παραπάνω αναφερόμενων πράξεων (MIS: 5035542 και MIS 5035543) του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014-2020». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8euidfznezjK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbm0SRdIds3UMYs0jUeCR7CxzTX40ajfQW6hE0xQJoNo
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Η πρόσκληση απευθύνεται σε επόπτες και εκπονητές που έχουν επιλεχθεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.  

2939/27-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης του ΙΕΠ και έχουν εποπτεύσει/εκπονήσει Πρόγραμμα 

Σπουδών/Επιμορφωτικό Υλικό, κατ’ εκτέλεση και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής τους. 

 

Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση αφορά ανάθεση σε: 

 45 Επόπτες Πιλοτικής Εφαρμογής, οι οποίοι θα αναλάβουν την εποπτεία της πιλοτικής εφαρμογής 

των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, 

 117 Υποστηρικτές-Επιμορφωτές Πιλοτικής εφαρμογής, οι οποίοι θα αναλάβουν την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων στα νέα Προγράμματα Σπουδών και 

την μετέπειτα υποστήριξή τους κατά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής, υπό την εποπτεία των 

Εποπτών Πιλοτικής Εφαρμογής. 

 51 Επόπτες Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού, οι οποίοι θα αναλάβουν να 

μετασχηματίσουν το επιμορφωτικό υλικό των νέων Προγραμμάτων Σπουδών σε MOOC, για να είναι 

διαθέσιμο μετέπειτα για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. 

 

 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Σκοπός των Πράξεων  

Σκοπός της Πράξης «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (MIS 5035542) είναι η παραγωγή των νέων 

Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού, καθώς και η παραγωγή των νέων 

εκπαιδευτικών πακέτων (Βιβλίο μαθητή/μαθήτριας, Τετράδιο Εργασιών, Εργαστηριακός Οδηγός) της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών 

θα εφαρμοστεί Πιλοτική Εφαρμογή τους στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.    

Σκοπός της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (MIS 5035543) είναι η παραγωγή του επιμορφωτικού 

υλικού για τα Προγράμματα Σπουδών και η υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσω 

σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης θα επιμορφωθούν 

οι εκπαιδευτικοί των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, τα Στελέχη Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί 

σχολικών μονάδων. Ο μετασχηματισμός του επιμορφωτικού σε μορφή Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών 

Μαθήματων (MOOCS) διασφαλίζει την πλήρη πρόσβαση στο υλικό για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα τόσο 

κατά την υλοποίηση της Πράξης όσο και μετά τη λήξη της. 

 

1.2 Πιλοτική Εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών 

Σύμφωνα με την ΥΑ 104671/ΓΔ4 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4003/30.08.2021), τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα 

εφαρμοστούν πιλοτικά στο σύνολο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της χώρας. Σκοπός της 

Πιλοτικής Εφαρμογής είναι η σταδιακή διάχυσή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, πριν τη γενικευμένη 

εφαρμογή τους, καθώς και η ανατροφοδότηση από την υλοποίησή τους. Η Πιλοτική Εφαρμογή θα 

υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 και οι βασικοί άξονές της είναι: 

i. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών 

ii. Η διδακτική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών 

iii. Η διαμορφωτική αξιολόγηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, μέσω συνεργατικής 

έρευνας δράσης και δημιουργίας κοινοτήτων εκπαιδευτικών. 

Την υποστήριξη της Πιλοτικής Εφαρμογής αναλαμβάνουν επιστημονικές ομάδες, που συγκροτούνται ανά 

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9D%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A75%CE%9A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8euidfznezjK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbm0SRdIds3UMYs0jUeCR7CxzTX40ajfQW6hE0xQJoNo
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γνωστικό αντικείμενο. Κάθε ομάδα αποτελείται από έναν Επόπτη Πιλοτικής Εφαρμογής και έναν ή 

περισσότερους Υποστηρικτές-Επιμορφωτές Πιλοτικής Εφαρμογής.  

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, οι Υποστηρικτές-Επιμορφωτές Πιλοτικής Εφαρμογής 

επιμορφώνουν στα νέα Προγράμματα Σπουδών τους εκπαιδευτικούς όλων των πιλοτικών σχολικών 

μονάδων. Η επιμόρφωση πραγματοποιείται ανά γνωστικό αντικείμενο σε τμήματα των 15 έως 25 

εκπαιδευτικών, με βάση το επιμορφωτικό υλικό που παρήχθη από την Πράξη και έχοντας τα χαρακτηριστικά 

της επιμόρφωσης των Επιμορφωτών Β’. Συγκεκριμένα, η διάρκεια κάθε επιμορφωτικού προγράμματος είναι 

τριάντα έξι (36) ώρες και πιο συγκεκριμένα οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση, είκοσι 

(20) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και οκτώ (8) ώρες ατομική μελέτη-εκπόνηση σεναρίου, 

οι οποίες πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα έως επτά (7) εβδομάδων. Η επιτυχής παρακολούθηση 

του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί σε πιστοποιημένη επιμόρφωση τριάντα έξι (36) ωρών. Η 

επιμορφωτική διαδικασία παρακολουθείται και αξιολογείται από το ΙΕΠ σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος 

αριθμός επιμορφούμενων (15) ή δεν επαρκεί ο αριθμός των Υποστηρικτών-Επιμορφωτών για να καλύψει 

τον αριθμό των τμημάτων,  με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ δύναται να εγκριθούν τμήματα με λιγότερους ή 

περισσότερους επιμορφούμενους. 

Μετά το πέρας της επιμόρφωσης και καθ’ όλη τη διάρκεια των σχολικών ετών 2021-2022 και 2022-2023, οι 

Υποστηρικτές-Επιμορφωτές Πιλοτικής Εφαρμογής υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς του 

τμήματος που επιμόρφωσαν στην εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίησή τους, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης δραστηριοτήτων, του 

αναστοχασμού και της ανατροφοδότησης.  

Οι Υποστηρικτές-Επιμορφωτές Πιλοτικής Εφαρμογής καθοδηγούνται και συντονίζονται καθ’ όλη την 

διάρκεια από τον Επόπτη Πιλοτικής Εφαρμογής. Ο Επόπτης καθοδηγεί το σύνολο των διαδικασιών του 

έργου των Υποστηρικτών, δίνει με την έναρξη τις βασικές κατευθύνσεις, παρέχει το απαραίτητο 

θεωρητικό/παιδαγωγικό, διδακτικό και ερευνητικό πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, οργανώνει 

συναντήσεις αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής καλών πρακτικών Υποστηρικτών-Επιμορφωτών και 

Εκπαιδευτικών και συνθέτει συνολικά τα αποτελέσματα της πιλοτικής Εφαρμογής.  

Τόσο η εποπτεία όσο και η υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής καταγράφεται μέσω περιοδικών 

(τριμηνιαίων) εκθέσεων. 

 

1.3 Μετασχηματισμός του επιμορφωτικού υλικού σε MOOC 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων προβλέπεται η εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Προγράμματα 

Σπουδών των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης (36 ώρες: 8 ώρες σύγχρονη, 20 ώρες ασύγχρονη 

και 8 ώρες ατομική μελέτη-εκπόνηση σεναρίου). Ο μετασχηματισμός του επιμορφωτικού υλικού σε μορφή 

Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθήματων (MOOCS) διασφαλίζει την πρόσβαση στο υλικό στο σύνολο 

της εκπαιδευτικής κοινότητας, τόσο κατά την υλοποίηση της Πράξης όσο και μετά τη λήξη της. Τα MOOCs 

θα είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 

Επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και σε αποθετήρια, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Ο μετασχηματισμός του επιμορφωτικού υλικού σε μορφή MOOC θα πραγματοποιηθεί από τους Επόπτες 

Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο θα επιλεχθεί ένας Επόπτης, ο 

οποίος θα βιντεοσκοπήσει το υλικό της σύγχρονης εκπαίδευσης (8 ώρες) και θα προσαρμόσει το υλικό της 

ασύγχρονης εκπαίδευσης, προκειμένου να δημιουργεί υλικό διάρκειας 28 ωρών.  Για το μετασχηματισμό 

του υλικού, ο Επόπτης συνεργάζεται με τους εμπειρογνώμονες μετασχηματισμού που έχουν προσληφθεί 

στην Πράξη (MIS 5035543), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 (ΠΕ1.4).  
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2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Η κατανομή των θέσεων των 45 Εποπτών Πιλοτικής Εφαρμογής και των 117 Υποστηρικτών-Επιμορφωτών 

Πιλοτικής Εφαρμογής αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΟΠΤΩΝ 
ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ

-
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 

Κ
ο

ιν
ω

νι
κέ

ς 
Επ

ισ
τή

μ
ες

 

    

1.1.1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο)  
1 
 

1 

1.1.2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο)  1 

1.1.3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό)  2 

1.2. Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)  1 1 

1.4.1 Φυσική Αγωγή (Λύκειο)  1 2 

1.4.2 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο)  1 3 

1.4.3 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό)  1 2 

1.5.1 Θρησκευτικά (Λύκειο)  1 2 

1.5.2 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο)  1 3 

1.5.3 Θρησκευτικά (Δημοτικό)  1 2 

1.6.1 Ιστορία (Λύκειο)  1 2 

1.6.2.Ιστορία (Γυμνάσιο)  1 2 

1.6.3 Ιστορία (Δημοτικό)  1 3 

 ΣΥΝΟΛΟ: 11 26 

Φ
υ

σ
ικ

ές
 Ε

π
ισ

τή
μ

ες
, Τ

εχ
νο

λο
γί

α
 κ

α
ι 

Μ
α

θ
η

μ
α

τι
κά

 

     

2.1.1 Πληροφορική (Λύκειο)  1 2 

2.1.3 Πληροφορική (Γυμνάσιο)  1 3 

2.1.3 Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)  1 1 

2.2.1 Μαθηματικά (Λύκειο)  1 5 

2.2.2 Μαθηματικά (Γυμνάσιο)  1 4 

2.2.3 Μαθηματικά (Δημοτικό)  1 6 

2.3.1 Χημεία (Λύκειο)  1 3 

2.3.2 Χημεία (Γυμνάσιο)  1 2 

2.4.2 Βιολογία (Γυμνάσιο)  1 1 

2.4.1 Βιολογία (Λύκειο)  1 2 

2.5. Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)  1 3 

2.6.1 Φυσικά (Δημοτικό)  1 4 

2.6.2 Φυσική (Γυμνάσιο)  1 3 

2.6.3 Φυσική (Λύκειο)  1 3 

2.7 Τεχνολογία (Γυμνάσιο)  1 2 

2.8.2 Γεωλογία-Γεωγραφία (Γυμνάσιο)  1 1 

2.8.3 Γεωγραφία (Δημοτικό)  1 2 

 ΣΥΝΟΛΟ: 17 47 

Α
νθ

ρ
ω

π
ισ

τι
κέ

ς 
Επ

ισ
τή

μ
ες

, Π
ρ

ώ
τη

 

σ
χο

λι
κή

 η
λι

κί
α

      

3.1.1 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Λύκειο) 1 4 

3.1.2 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Γυμνάσιο) 1 4 

3.1.3 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Δημοτικό) 1 6 

3.1.4 Λογοτεχνία (Λύκειο) 1 4 
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3.1.5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) 1 4 

3.3.1 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) 1 3 

3.3.2 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) 1 4 

3.5 Φιλοσοφία (Λύκειο)  1 1 

3.6.1 Αγγλικά (Λύκειο) 1 2 

3.6.2 Γαλλικά (Λύκειο) 1 1 

3.6.3 Γερμανικά (Λύκειο) 1 1 

3.8 Προσχολική (ΠΣ Νηπιαγωγείου) 1 3 

 ΣΥΝΟΛΟ: 12 37 

Τέ
χν

ες
 κ

α
ι Π

ο
λι

τι
σ

μ
ό

ς 

     

4.1.1 Εικαστικά (Δημοτικό)  1 1 

4.1.2 Καλλιτεχνικά (Γυμνάσιο)  1 2 

4.2.1 Μουσική (Δημοτικό)  1 1 

4.2.2 Μουσική (Γυμνάσιο)  1 2 

4.3.1 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό)  1 1 

 ΣΥΝΟΛΟ: 5 7 
 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 45 117 

 

Η κατανομή των θέσεων των 51 Εποπτών Μετασχηματισμού του Εκπαιδευτικού Υλικού αποτυπώνεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Κοινωνικές Επιστήμες   

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) 1 

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) 1 

ΚΕ3 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) 1 

ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) 1 

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) 1 

ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) 1 

ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) 1 

ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) 1 

ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) 1 

ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο)  1 

ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) 1 

ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) 1 

ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) 1 

ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) 1 

  ΣΥΝΟΛΟ: 14 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά   

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) 1 

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) 1 

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό) 1 

ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) 1 

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο)  1 

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) 1 
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ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) 1 

ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) 1 

ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) 1 

ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) 1 

ΦΕΤΜ11 Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό) 1 

ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) 1 

ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο)  1 

ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) 1 

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) 1 

ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-Γεωγραφία (Γυμνάσιο) 1 

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) 1 

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) 1 

  ΣΥΝΟΛΟ: 18 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία   

ΑΕ1 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Λύκειο) 1 

ΑΕ2 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Γυμνάσιο) 1 

ΑΕ3 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Δημοτικό) 1 

ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) 1 

ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) 1 

ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) 1 

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) 1 

ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) 1 

ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) 1 

ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) 1 

ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) 1 

ΑΕ12 Γερμανικά(Λύκειο) 1 

ΑΕ13 Προσχολική  1 

  ΣΥΝΟΛΟ: 13 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Τέχνες και Πολιτισμός   

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) 1 

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά»/ Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο)  1 

ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) 1 

ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) 1 

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) 1 

ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο)  1 

  ΣΥΝΟΛΟ: 6 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 51 

 

 

 

 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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Δικαιούχοι αιτήσεως είναι οι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο που έχει συσταθεί με την υπ’ αρ. 2939/27-04-

2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση και έχουν εποπτεύσει/εκπονήσει Πρόγραμμα Σπουδών/ 

Επιμορφωτικό Υλικό, κατ’ εκτέλεση και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής τους. 

 

Επισημαίνεται ότι, εάν κάποιοι από τους ανωτέρω έχουν συνταξιοδοτηθεί, παραμένουν ενταγμένοι στο 

Μητρώο για τρία έτη από την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1478/19-02-

2021 (ΑΔΑ: 6ΒΖ3ΟΞΛΔ-ΞΥΧ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., και κατά συνέπεια δύνανται να υποβάλλουν αίτηση 

ενδιαφέροντος με βάση την παρούσα Πρόσκληση.  

 

Επισημάνσεις: 

 Οι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο έχουν ενταχθεί στο Μητρώο 

της Πρόσκλησης του ΙΕΠ 2939/27-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ). 

 Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να δηλώσει στην αίτησή του ενδιαφέρον και για τους τρεις ρόλους με 

σειρά προτίμησης αλλά δύναται να επιλεγεί μόνο για έναν από αυτούς.  

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τον ρόλο του Επόπτη Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού, αυτός 

δύναται να ανατεθεί και σε υποψήφιο ο οποίος έχει αναλάβει και άλλο ρόλο, εφόσον δεν επαρκούν οι 

υποψηφιότητες για τη συγκεκριμένη θέση.   

 

 Για λόγους ίσης μεταχείρισης, ο υποψήφιος Υποστηρικτής-Επιμορφωτής Πιλοτικής Εφαρμογής που έχει 

επιλεγεί και ως Επιμορφωτής Α’, βάσει της 2939/27-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης, θα 

δηλώνει κατά την αίτησή του ότι, σε περίπτωση επιλογής του ως Υποστηρικτής-Επιμορφωτής Πιλοτικής 

Εφαρμογής, θα παραιτείται από την ανάληψη τμήματος στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των 

Επιμορφωτών Β’, όταν στο συγκεκριμένο υπομητρώο υπάρχει άλλος Επιμορφωτής Α’, ο οποίος έχει 

υπογράψει σχετική σύμβαση και δεν έχει επιλεγεί ως Υποστηρικτής-Επιμορφωτής Πιλοτικής 

Εφαρμογής. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των 

Επιμορφωτών Β’ εξαντλείται το υπομητρώο των διαθέσιμων Επιμορφωτών Α’ και υπάρχει η 

αναγκαιότητα ανάληψης και δεύτερου τμήματος από τους διαθέσιμους στο υπομητρώο Επιμορφωτές 

Α’. 

 

Η επιλογή των υποψήφιων θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης, που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του 

ΙΕΠ, με βάση την κατάταξή τους  στο Μητρώο που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 2939/27-04-2020 (ΑΔΑ: 

9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση του ΙΕΠ. Οι Επόπτες του εν λόγω Μητρώου προηγούνται των Εκπονητών. 

Επισημαίνεται ότι, η σειρά κατάταξης είναι εκείνη που έχει καθοριστεί με βάση την ως άνω  Πρόσκληση και 

δεν δίνεται δυνατότητα προσθήκης/επικαιροποίησης στοιχείων. 

 

 

4. ΕΡΓΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Έργο των Εποπτών Πιλοτικής Εφαρμογής είναι: 

 η σύνταξη αρχικής έκθεσης με βασικές κατευθύνσεις για υλοποίηση και αποτίμηση της Πιλοτικής 

Εφαρμογής των Π.Σ. 

 ο συντονισμός Υποστηρικτών Πιλοτικής Εφαρμογής της Επιστημονικής Ομάδας του γνωστικού 

αντικειμένου. 

 η παρακολούθηση και Παραλαβή (ποιοτική, ποσοτική) ατομικών παραδοτέων/Εκθέσεων των 

Υποστηρικτών Πιλοτικής Εφαρμογής.  

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9D%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A75%CE%9A
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9D%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A75%CE%9A
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9D%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A75%CE%9A
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9D%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A75%CE%9A
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 η σύνθεση με βάση τα ατομικά παραδοτέα/εκθέσεις των Υποστηρικτών Πιλοτικής Εφαρμογής και 

υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης στον Συντονιστή γνωστικού πεδίου. 

 η σύνταξη τελικής έκθεσης αποτίμησης της Πιλοτικής Εφαρμογής. 

 Η συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) για τις ανάγκες της Πράξης 

(τυχόν δαπάνες μετακίνησης για τις συναντήσεις εργασίας καλύπτονται στο Υποέργο 1 της Πράξης, 

ΠΕ1.4). 

 

Έργο των Υποστηρικτών-Επιμορφωτών Πιλοτικής Εφαρμογής είναι:  

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 

 Η συνεχής και τακτική υποστήριξη  της ομάδας εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν (καθοδήγηση για 

τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων με βάση τα ΠΣ, ομαδικός 

και ατομικός αναστοχασμός ως προς την αποτελεσματικότητα του ΠΣ που εφαρμόζουν, 

ανατροφοδότηση μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων τρόπων επικοινωνίας, συγκέντρωση τεκμηρίων 

και αποτελεσμάτων πιλοτικής εφαρμογής). Οι συναντήσεις υποστήριξης της ομάδας 

εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα μέσω εργαλείων 

σύγχρονης επικοινωνίας και σε τακτική βάση μέσω ασύγχρονης επικοινωνίας (forums, 

ηλεκτρονικά μηνύματα και messaging). Στην υποστήριξη της Πιλοτικής Εφαρμογής σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας και τάξεων συνδράμουν τα στελέχη εκπαίδευσης 

 Η σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης της Πιλοτικής Εφαρμογής 

 Η συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) για τις ανάγκες της Πράξης 

(τυχόν δαπάνες μετακίνησης για τις συναντήσεις εργασίας καλύπτονται στο Υποέργο 1 της Πράξης, 

ΠΕ1.4) 

 

Έργο των Εποπτών Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού είναι:  

 Ο μετασχηματισμός του επιμορφωτικού υλικού των Προγραμμάτων Σπουδών σε μορφή Μαζικών 

Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθήματων (MOOCS) 

 

Παραδοτέα των Εποπτών Πιλοτικής Εφαρμογής είναι: 

o Σύνταξη αρχικής έκθεσης με βασικές κατευθύνσεις για υλοποίηση και αποτίμηση της Πιλοτικής 

Εφαρμογής των Π.Σ. (χρόνος παράδοσης: έως τριάντα (30) ημέρες) 

o Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των Τριμηνιαίων εκθέσεων των Υποστηρικτών Πιλοτικής Εφαρμογής 

(χρόνος παράδοσης: έως δεκαπέντε (15) ημέρες από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης 

των τριμηνιαίων εκθέσεων των υποστηρικτών πιλοτικής εφαρμογής) 

o Σύνταξη ενδιάμεσης έκθεσης παρακολούθησης της Πιλοτικής εφαρμογής και συνοδευτικά 

επικοινωνίας (χρόνος παράδοσης: έως επτά (7) μήνες για την ενδιάμεση έκθεση του σχολικού έτους 

2021-2022 και έως (7) μήνες από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 για τη δεύτερη 

ενδιάμεση έκθεση) 

o Σύνταξη/σύνθεση τελικής έκθεσης αποτίμησης της Πιλοτικής Εφαρμογής με την ολοκλήρωση του 

κάθε διδακτικού έτους (χρόνος παράδοσης: έως δέκα (10) μήνες για την τελική έκθεση του σχολικού 

έτους 2021-2022 και έως είκοσι δύο (22) μήνες για την τελική έκθεση του σχολικού έτους 2022-

2023) 

 

Παραδοτέα των Υποστηρικτών Πιλοτικής Εφαρμογής είναι:  
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o Ηλεκτρονικές καταγραφές εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

o Τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης της Πιλοτικής Εφαρμογής (χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) 

μήνες για κάθε έκθεση από την έναρξη της σύμβασης για το σχολικό έτος 2021-2022 και έως τρεις 

(3) μήνες για κάθε έκθεση από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023) 

 

Παραδοτέα των Εποπτών Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού είναι:  

o Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) (χρόνος παράδοσης: έως τέσσερις (4) μήνες) 

 

Τα ως άνω περιγραφόμενα Παραδοτέα Εποπτών Πιλοτικής Εφαρμογής/Υποστηρικτών Πιλοτικής και 

Εποπτών Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού, καθώς και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης αυτών 

δύνανται να διαφοροποιηθούν στην Απόφαση Ανάθεσης, ανάλογα με τον προγραμματισμό και τις ανάγκες 

του έργου της Πιλοτικής Εφαρμογής και για την καλύτερη υλοποίηση αυτής. 

 

 

5. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Για τους Επόπτες Πιλοτικής Εφαρμογής 

Η ενδιάμεση έκθεση παρακολούθησης και η τελική έκθεση αποτίμησης της Πιλοτικής Εφαρμογής, που 

κατατίθενται κάθε σχολικό έτος, αποζημιώνεται εκάστη με 450,00€ (0,2045 α/μ στη βάση των 2.200,00€ 

ανά α/μ). Επομένως, για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, ο Επόπτης Πιλοτικής Εφαρμογής 

αποζημιώνεται συνολικά με 1.800,00€. Η δαπάνη καλύπτεται από την Πράξη «Αναβάθμιση των 

Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» (MIS 5035542) και εκκαθαρίζεται στο τέλος κάθε σχολικού έτους. Επισημαίνεται ότι η 

σύνταξη της αρχικής έκθεσης με τις βασικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση και αποτίμηση της Πιλοτικής 

Εφαρμογής και οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των Τριμηνιαίων εκθέσεων των Υποστηρικτών Πιλοτικής 

Εφαρμογής αποτελούν βασικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της εποπτείας και δεν αποζημιώνονται χωριστά. 

Στο εργολαβικό αντάλλαγμα συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Για τους Υποστηρικτές-Επιμορφωτές Πιλοτικής Εφαρμογής 

 Για τον ρόλο του Επιμορφωτή: 

Το εργολαβικό αντάλλαγμα για την σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση καθορίζεται με βάση 

την με αριθμ. 2/106902/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3276/ τ΄Β/23-Επ-2013), εκτός εάν μέχρι και την 

πραγματοποίηση των πληρωμών εκδοθεί νέα σχετική ΚΥΑ, οπότε η προσαρμογή θα γίνει με βάση 

τα προβλεπόμενα σε αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση των ορίων του 

προϋπολογισμού. 

Το εργολαβικό αντάλλαγμα για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση ορίζεται σε  61,00€ 

ανά επιμορφούμενο (0,0305 α/μ στη βάση των 2.000,00€ ανά α/μ), για την Έκθεση 

Αξιολόγησης/Υποστήριξης/Ανατροφοδότησης ανά Επιμορφούμενο.  

Κάθε Υποστηρικτής-Επιμορφωτής Πιλοτικής Εφαρμογής, δύναται να επιμορφώσει από 15 έως και 

25 επιμορφούμενους και η δαπάνη καλύπτεται από την Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» (MIS 5035543).  

Στο εργολαβικό αντάλλαγμα συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις.  

 Για τον ρόλο του Υποστηρικτή: 

Η Τριμηνιαία έκθεση παρακολούθησης της Πιλοτικής Εφαρμογής αποζημιώνεται εκάστη με 200,00€ 
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(0,1 α/μ στη βάση των 2.000,00€ ανά α/μ). Προβλέπονται τρεις τριμηνιαίες εκθέσεις κάθε σχολικό 

έτος, επομένως για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, ο Υποστηρικτής-Επιμορφωτής 

Πιλοτικής Εφαρμογής αποζημιώνεται συνολικά με 1.200,00€. Η δαπάνη καλύπτεται από την Πράξη 

«Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (MIS 5035542) και εκκαθαρίζεται στο τέλος 

κάθε σχολικού έτους. 

Στο εργολαβικό αντάλλαγμα συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Σε περίπτωση που σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός 

επιμορφούμενων (15) ή δεν επαρκεί ο αριθμός των Υποστηρικτών-Επιμορφωτών για να καλύψει 

τον αριθμό των τμημάτων,  με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ δύναται να εγκριθούν τμήματα με 

λιγότερους ή περισσότερους επιμορφούμενους. Σε κάθε περίπτωση το εργολαβικό αντάλλαγμα για 

την σύγχρονη επιμόρφωση και την υποστήριξη παραμένει ως ανωτέρω, ενώ στο εργολαβικό 

αντάλλαγμα για την ασύγχρονη επιμόρφωση λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των επιμορφούμενων.   

 

Για τους Επόπτες Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού 

Το εργολαβικό αντάλλαγμα για το μετασχηματισμό του MOOC ορίζεται σε 800,00€ (0,4 α/μ στη βάση των 

2.000,00€ ανά α/μ) και η δαπάνη καλύπτεται από την Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα 

Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

(MIS 5035543). 

Στο εργολαβικό αντάλλαγμα συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις.  

 

Η παραλαβή των παραδοτέων των Εποπτών Πιλοτικής Εφαρμογής και των Εποπτών Μετασχηματισμού 

Επιμορφωτικού Υλικού θα πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του 

Υπευθύνου της Πράξης ή του Συντονιστή του Γνωστικού Πεδίου.  

Η παραλαβή του έργου της επιμόρφωσης των Υποστηρικτών-Επιμορφωτών Πιλοτικής Εφαρμογής θα 

πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπευθύνου της Πράξης και βάσει 

των εκθέσεων που θα έχουν παραχθεί από το ΟΠΣ Επιμόρφωσης του ΙΕΠ.  

Η παραλαβή του έργου της υποστήριξης των Υποστηρικτών-Επιμορφωτών Πιλοτικής Εφαρμογής θα 

πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπευθύνου της Πράξης και βάσει 

των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης που θα έχουν καταθέσει οι Επόπτες Πιλοτικής Εφαρμογής. Προϋπόθεση 

για την παραλαβή του έργου της υποστήριξης των Υποστηρικτών-Επιμορφωτών Πιλοτικής Εφαρμογής είναι 

η παραλαβή του έργου του αντίστοιχου Επόπτη.   

 

Σε κάθε περίπτωση, για τους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην 

κείμενη νομοθεσία (παρ. 2 του άρθρου 104 Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του 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 

137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31.12.18) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση 

που από μελλοντικές νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις τεθεί όριο πρόσθετων αμοιβών κατώτερο από 

τον συμβατικό, η αμοιβή θα αναπροσαρμόζεται αυτοδίκαια στα όρια του νόμου ή της κανονιστικής πράξης 

από το χρόνο ισχύος της σχετικής πρόβλεψης.  

Ειδικότεροι όροι δύναται να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. στις σχετικές Αποφάσεις Ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, Αυτεπιστασίες, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή των Αντισυμβαλλόμενων, εφόσον αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα 
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πραγματοποιηθεί, βάσει των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τα όρια αμοιβών των 

δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, που θα πρέπει 

να λάβουν για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 

4075/12 (ΦΕΚ 89 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Οι Επόπτες Πιλοτικής Εφαρμογής και οι Υποστηρικτές-Επιμορφωτές Πιλοτικής Εφαρμογής θα 

απασχοληθούν έως την λήξη του σχολικού έτους 2022-2023, χρόνος λήξης της Πιλοτικής Εφαρμογής.  

Οι Επόπτες Μετασχηματισμού του Επιμορφωτικού Υλικού θα απασχοληθούν για διάστημα ΧΧ μηνών.  

 

 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο Επόπτη Πιλοτικής Εφαρμογής/Υποστηρικτή-

Επιμορφωτή Πιλοτικής Εφαρμογής/Επόπτη Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού,  καλούνται να 

υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 17/9/2021 και 

ώρα 19:00 έως 27/9/2021 και ώρα μέχρι τις 23:59, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.  

Σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι στα εξής σημεία: 

1. ΕΡΓΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΜΗΤΡΩΑ 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo --> ΕΙΣΟΔΟΣ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ MENU «ΑΙΤΗΣΕΙΣ», 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Αναβάθμιση 

των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το 

εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΟΠΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

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. 

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης, επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προτάσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. 

 

 Για λόγους ίσης μεταχείρισης, ο υποψήφιος Υποστηρικτής-Επιμορφωτής Πιλοτικής Εφαρμογής που έχει 

επιλεγεί και ως Επιμορφωτής Α’, βάσει της 2939/27-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης, θα 

δηλώνει κατά την αίτησή του ότι, σε περίπτωση επιλογής του ως Υποστηρικτής-Επιμορφωτής Πιλοτικής 

Εφαρμογής, θα παραιτείται από την ανάληψη τμήματος στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo%20από%2017/9/2021
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9D%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A75%CE%9A
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Επιμορφωτών Β’, όταν στο συγκεκριμένο υπομητρώο υπάρχει άλλος Επιμορφωτής Α’, ο οποίος έχει 

υπογράψει σχετική σύμβαση και δεν έχει επιλεγεί ως Υποστηρικτής-Επιμορφωτής Πιλοτικής 

Εφαρμογής. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των 

Επιμορφωτών Β’ εξαντλείται το υπομητρώο των διαθέσιμων Επιμορφωτών Α’ και υπάρχει η 

αναγκαιότητα ανάληψης και δεύτερου τμήματος από τους διαθέσιμους στο υπομητρώο Επιμορφωτές 

Α’. 

 

Με την αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η συμφωνεί ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων στο 

ΙΕΠ, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησης ο/η Υποψήφιος/α αποδέχεται πλήρως τα οριζόμενα στην 

παρούσα Πρόσκληση. 

Με την υποβολή της αίτησης ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει ότι συμφωνεί για την τήρηση αρχείου 

προσωπικών δεδομένων του στο αρχείο του Ι.Ε.Π., όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και για την ανάρτηση 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

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

Επιτροπή αξιολόγησης, που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του ΙΕΠ και η επιλογή τους θα γίνει με βάση την κατάταξή 

τους στο Μητρώο που έχει συσταθεί με την Πρόσκληση 2939/27-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) του ΙΕΠ και 

τη σειρά προτίμησης που θα δηλώσουν στην αίτησή τους.  

 

Επισημαίνεται ότι: 

α) οι Επόπτες του εν λόγω Μητρώου προηγούνται των Εκπονητών,  

β) Κάθε υποψήφιος/α δύναται να επιλεγεί μόνο για έναν από τους ρόλους της παρούσας Πρόσκλησης. 

γ) η σειρά κατάταξης είναι εκείνη που έχει ήδη καθοριστεί με βάση την υπ’ αριθμ. 2939/27-04-2020    

Πρόσκληση, και  

δ) δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης/επικαιροποίησης στοιχείων βάσει των οποίων έγινε η κατάταξη στο 

Μητρώο της ως άνω Πρόσκλησης. 

 

Η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 Κατάρτιση προσωρινού Πίνακα με βάση τις προτιμήσεις τους και την κατάταξή τους στο Μητρώο της 

υπ’ αριθμ. 2939/27-04-2020 Πρόσκλησης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (http://iep.edu.gr) 

και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) 

ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της σχετικής ανάρτησης του προσωρινού Πίνακα.  

 Εξέταση Ενστάσεων από αρμόδια Επιτροπή του ΙΕΠ. 

 Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ. (http://iep.edu.gr) και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

  

Κατόπιν της κατάρτισης των οριστικών πινάκων, θα ακολουθήσουν τα παρακάτω στάδια: 

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9D%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A75%CE%9A
http://iep.edu.gr/
http://iep.edu.gr/
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 Απόφαση Ανάθεσης από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, στην οποία θα καθορίζεται το αντικείμενο του 

Αντισυμβαλλόμενου και η σχετική αμοιβή. Επί της σχετικής απόφασης δεν υπάρχει η δυνατότητα 

ένστασης. 

 Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η, εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος, υποχρεούται να μεριμνά για την έκδοση 

της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/12 (ΦΕΚ 89 

Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Απόφαση αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα 

της ανάθεσης και τους συνολικούς ανθρωπομήνες (Α/Μ) εργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση 

του έργου του. 

 Το ΙΕΠ δύναται να προβεί στην ανάθεση έργου ή μη μετά την ανάρτηση των ως άνω πινάκων. Στη 

διακριτική ευχέρεια του ΙΕΠ συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση έργου ή μη, παραιτουμένων των 

ενδιαφερομένων, ρητώς και ανεπιφυλάκτως, κάθε αξίωσης.  

Σε περίπτωση που ο επιλεγείς υποψήφιος δεν αποδεχθεί την ανάθεση έργου σε αυτόν ή παραιτηθεί μετά 

την ανάθεση, το ΙΕΠ με Απόφαση του Δ.Σ θα καθορίσει τον τρόπο κάλυψης της κενής θέσης, συνεκτιμώντας 

τις  ανάγκες υλοποίησης του έργου της Πιλοτικής Εφαρμογής καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

προκύπτει η ανάγκη κάλυψης της εν λόγω θέσης.  

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Απόφαση Ανάθεσης καθώς και η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, τελούν 

υπό την αίρεση της έκδοσης της Απόφασης Ένταξης που εγκρίνει την τροποποίηση που υποβλήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 37/15-07-2021 Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ.  

 

3. 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.  

Επισημαίνεται ότι η υποβολή ένστασης δεν αφορά την κατάταξη στο Μητρώο που έχει συσταθεί με την υπ’ 

αριθμ. 2939/27-04-2020 Πρόσκληση. 

Οι ενστάσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της τριήμερης προθεσμίας 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 

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). 

 

Γ. 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. 
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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 Υπεύθυνου 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 

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 
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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. Επισημαίνεται ότι ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η, εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος, υποχρεούται να 

μεριμνά για την έκδοση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 58 

του ν. 4075/12 (ΦΕΚ 89 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το 

χρονικό διάστημα του παρεχόμενου έργου και να μην εμφανίζονται χρονικά κενά. Ρητά επισημαίνεται 

ότι η προσκόμιση των ως άνω Αποφάσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής 

εκ μέρους του ΙΕΠ και ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η θα πρέπει με επιμέλειά του/της και έγκαιρα να προβεί 

στις οφειλόμενες ενέργειες για την έκδοση και προσκόμισή τους. Σε περίπτωση μη προσήκουσας 

προσκόμισης ή μη έκδοσης των ως άνω Αποφάσεων για όλο το χρονικό διάστημα του παρεχόμενου 

έργου για οποιαδήποτε αιτία, έστω και για λόγους που δεν οφείλονται στον/στην ίδιο/α, ο/η 

Αντισυμβαλλόμενος/η δηλώνει ότι αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη και δεν έχει 

οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση για την καταβολή αμοιβής για το έργο που τυχόν έχει εκτελέσει 

σύμφωνα με την Απόφαση ανάθεσης.   

9. 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). 

10. 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.   

 

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

ηλεκτρονικά με ερωτήματα (tickets), στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ στη δικτυακή πύλη e-IEP: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ(helpdesk)», αναφέροντας τα στοιχεία 

επικοινωνίας,  επιλέγοντας «Τομέα Βοήθειας» «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία 

Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo
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«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  Περιγραφή Ερωτήματος/Προβλήματος  «Δημιουργία Αιτήματος». 

 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: 

 στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» 

 στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. στη διαδρομή ΕΡΓΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΜΗΤΡΩΑ. Επισημαίνεται ότι όλα τα 

σχετικά με το Μητρώο (Διευκρινίσεις, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Ι.Ε.Π. 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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