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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) ειδικό εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του 

Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,  

 

η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.  

 

 

Το Δ.Σ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) 

 

 

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

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» Δικαιούχος της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», για την υλοποίηση του 

Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», 
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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. 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’ αριθμ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 

/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. 

8. Την υπ’ αριθμ. 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.). 

9. Την υπ’ αριθμ. 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. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7840/11-4-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του ΙΕΠ. 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1975/3-2-2017 (ΑΔΑ: 7Α3Ψ465ΧΙ8-Ω3Δ) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και το θεσμικό πλαίσιο που 

την διέπει. 
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12. Την υπ’ αριθμ. 16/06-04-2017 (ΑΔΑ: 6635ΟΞΛΔ-092) Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 38/28-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΝΧΟΞΛΔ-1ΡΤ) Πράξη του Δ.Σ του ΙΕΠ και ισχύει,  για την υλοποίηση 

του έργου και για τον ορισμό του υπευθύνου του έργου. 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11220/28-04-2017  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». 

14. Τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 11717/22.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΗΠΔ465ΧΙ8-3ΦΝ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» και MIS 5007907 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7219/25-10-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΦΧΟΞΛΔ-2Η7) Απόφαση Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 

της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907. 

16. Το εγκεκριμένο ΤΔΥ. 

17. Την με αριθμ. πρωτ. 8785/22-12-2017 (ΑΔΑ: Ω2ΩΒΟΞΛΔ-Ρ4Β) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ, με την οποία 

καθορίζονται τα παραδοτέα των μελών της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης. 

18. Την υπ’ αριθμ. 8624/18-12-2017 απάντηση εκ μέρους της μονάδας Β2.1 «Διαχείριση Πράξεων 

Προσχολικής Α’ βαθμιας & Β’ βαθμιας Εκπαίδευσης», Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, η οποία 

αφορά στην εσωτερική ανακατανομή ποσού εντός του Πακέτου Εργασίας ΠΕ.1 του Έργου.   

19. Την υπ’ αριθμ. 4/28-01-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται η 

διενέργεια της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, για την υποστήριξη της Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Αναβάθμιση της 

Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907. 

και το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει,  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Ενδιαφερομένους (ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, δημόσιους λειτουργούς, 

εκπαιδευτικούς) Πτυχιούχους Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον 

ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του εξωτερικού, με  ερευνητική, διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία σχετικά με θέματα 

Εκκλησιαστικής Τέχνης και Βυζαντινής Μουσικής, προς υποβολή αίτησης για σύναψη μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου με ένα (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα στο Πλαίσιο της Πράξης 

«Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της 

Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της 

ανωτέρω Πράξης.  
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ /ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Έργο του Ειδικού Εμπειρογνώμονα είναι η συμμετοχή στην Επιστημονική Ομάδα Έργου, η οποία έχει την 

ευθύνη τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης. Ειδικότερα, η 

Επιστημονική Ομάδα Έργου έχει την ευθύνη του συντονισμού των ομάδων ανάπτυξης των ΠΣ, καθώς και των 

αντίστοιχων συγγραφικών ομάδων των διδακτικών βιβλίων της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, οργανώνοντας 

και παρακολουθώντας την ομαλή διεξαγωγή της πράξης, επιλύοντας επιστημονικά και μεθοδολογικά 

προβλήματα κατά την εξέλιξή της. Επίσης, έχει την ευθύνη της επιστημονικής υποστήριξης των 

επιμορφωτικών ενεργειών, οι οποίες θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Πράξης, με την κατάρτιση του 

επιμορφωτικού προγράμματος και την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού, εφόσον καταστεί αναγκαίο και 

συμμετοχή στην πραγματοποίηση της επιμόρφωσης. 

Ο Ειδικός  Εμπειρογνώμονας θα παραδώσει Εκθέσεις Πεπραγμένων με βάση την εκ μέρους του 

παρακολούθηση και τον συντονισμό ομάδων ανάπτυξης των ΠΣ και των αντίστοιχων συγγραφικών ομάδων 

των διδακτικών βιβλίων της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στον αντισυμβαλλόμενο θα ανατεθεί 

μέρος του παραδοτέου Π1.3 Εκθέσεις Πεπραγμένων, επιμερισμένο ως εξής: 

 

Π1.3 Εκθέσεις Πεπραγμένων 

Π1.3.1 Εκθέσεις Πεπραγμένων εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών 

 Π1.3.1.7α Έκθεση Πεπραγμένων εκπόνησης Προγράμματος Σπουδών για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α» 

(Γυμνασίου) 

 Π1.3.1.7β  Έκθεση Πεπραγμένων εκπόνησης Προγράμματος Σπουδών για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β» 

(Λυκείου) 

 Π1.3.1.8α  Έκθεση Πεπραγμένων εκπόνησης Προγράμματος Σπουδών για Βυζαντινή Μουσική» 

(Γυμνασίου). 

 Π1.3.1.8β Έκθεση Πεπραγμένων εκπόνησης Προγράμματος Σπουδών για Βυζαντινή Μουσική» (Λυκείου). 

Π1.3.2 Εκθέσεις Πεπραγμένων ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού 

 Π1.3.2.7α Έκθεση Πεπραγμένων ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α» 

(Γυμνασίου) 

 Π1.3.2.7β Έκθεση Πεπραγμένων ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β» 

(Λυκείου) 

 Λυκείου) 

 Π1.3.2.8α Έκθεση Πεπραγμένων ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού για Βυζαντινή Μουσική» (Γυμνασίου). 

 Π1.3.2.8β Έκθεση Πεπραγμένων ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού για Βυζαντινή Μουσική» (Λυκείου). 
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2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το έργο του αντισυμβαλλομένου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και 

ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και δύναται έως την 28/03/2019, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα 

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

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

αρμοδίων οργάνων του ΙΕΠ. Τα χρονοδιαγράμματα δύναται να παραταθούν με βάση τις ανάγκες της πράξης, 

χωρίς αύξηση του κόστους των παραδοτέων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και της εκάστοτε 

ισχύουσας αυτεπιστασίας. 

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

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

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Π1.3.1.7α Έκθεση Πεπραγμένων εκπόνησης 

Προγράμματος Σπουδών για «Εκκλησιαστικές Τέχνες 

Α» (Γυμνασίου) 

387,00€ 31/07/2018 

Π1.3.1 .7β Έκθεση Πεπραγμένων εκπόνησης 

Προγράμματος Σπουδών για «Εκκλησιαστικές Τέχνες 

Β» (Λυκείου) 

387,00€ 31/07/2018 

Π1.3.1.8α Έκθεση Πεπραγμένων εκπόνησης 

Προγράμματος Σπουδών για Βυζαντινή Μουσική» 

(Γυμνασίου). 

387,00€ 31/07/2018 

Π1.3.1 .8β Έκθεση Πεπραγμένων εκπόνησης 

Προγράμματος Σπουδών για Βυζαντινή Μουσική» 

(Λυκείου). 

387,00€ 31/07/2018 

Π1.3.2.7α Έκθεση Πεπραγμένων ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικού Υλικού για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α» 

(Γυμνασίου) 

387,00€ 28/02/2019 

Π1.3.2.7β Έκθεση Πεπραγμένων ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικού Υλικού για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β» 

(Λυκείου) 

387,00€ 28/02/2019 

Π1.3.2.8α Έκθεση Πεπραγμένων ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικού Υλικού για Βυζαντινή Μουσική» 

(Γυμνασίου). 

387,00€ 28/02/2019 

Π1.3.2.8β Έκθεση Πεπραγμένων ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικού Υλικού για Βυζαντινή Μουσική» 

(Λυκείου). 

387,00€ 28/02/2019 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 3.096,00€  
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3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το ως άνω περιγραφόμενο έργο έχει υπολογιστεί στη 

βάση των 1.548,00€/α-μήνα. Το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ορίζεται έως του ποσού των 3.096,00€ 

συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το ΙΕΠ θα καλύψει (επιπροσθέτως του ανωτέρω 

εργολαβικού ανταλλάγματος): α) τις τυχόν προκύπτουσες εργοδοτικές εισφορές και β) τον τυχόν αναλογούντα 

Φ.Π.Α.,  βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Το συνολικό ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος θα 

αντιστοιχεί στο διάστημα ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και όσα 

ειδικότερα ορισθούν στη σύμβαση. Η καταβολή από το Ι.Ε.Π. του ποσού του εργολαβικού ανταλλάγματος του 

αντισυμβαλλόμενου για το παρασχεθέν έργο, δύναται να γίνεται τμηματικά, υπό τους εξής όρους που θα 

πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: 

 μετά από έγκριση του σχετικού/ων πρακτικού/ών παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης 

και Παραλαβής από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, βάσει βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από τον Υπεύθυνο της Πράξης,  

 την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό της Πράξης, 

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

 την έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τους εξωτερικούς συνεργάτες (το τιμολόγιο θα 

συνοδεύεται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά παραστατικά όπως π.χ. φορολογική ενημερότητα). 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο τιμολόγιο βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα πρέπει να αναγράφεται 

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

για το αν υπάγονται ή όχι στον εν λόγω νόμο ή δεν επιθυμούν να υπαχθούν (ενώ το δικαιούνται). 

 

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι αντισυμβαλλόμενοι αποδέχονται ρητά και μεταβιβάζουν το σύνολο του περιουσιακού δικαιώματος σε 

κάθε έκφανση του, όλες  τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό ανεξάρτητα από τρόπο εκμετάλλευσης ή μέσο 

αποθήκευσης (ενδεικτικά ηλεκτρονικό ή έντυπο) για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προστασία των 

δικαιωμάτων αυτών  απεκδυόμενοι κάθε σχετικού δικαιώματος. Επίσης ο δημιουργός του έργου δεσμεύεται 

ότι δεν θα εγείρει ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού σε περίπτωση νέας έκδοσης 

του έργου ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίες αλλαγές ή προσθήκες στο έργο κατά την 

αποκλειστική κρίση του ΙΕΠ, και σύμφωνα με τους σκοπούς του.  

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 

 Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του 
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εξωτερικού. 

 Διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία σχετικά με θέματα Εκκλησιαστικής Τέχνης και Βυζαντινής 

Μουσικής, τουλάχιστον τρία (3) χρόνια αθροιστικά. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

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

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

παρούσης πρόσκλησης. 

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

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

 Αντίγραφα των βασικών 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. 

 Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και 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. 

 Βεβαιώσεις διδακτικού έργου.  

 Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.  

Η Επαγγελματική Εμπειρία ή/και Διδακτικό Έργο αποδεικνύεται: 

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

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

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

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

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

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

εκτελεσθείσας υπηρεσίας. 

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

σωρευτικά: 

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

της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, 
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το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη 

δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται 

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

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

2. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 

της ασφάλισης. 

• Όταν η Επαγγελματική Εμπειρία ή/και Διδακτικό Έργο  αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία, 

σωρευτικά: 

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

ασφάλισής του. 

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

χρόνος και το είδος της εμπειρίας του.  

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

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

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Τα κριτήρια ένταξης (on-off) και επιλογής (μοριοδοτούμενα), ακολουθούν ρητά τις αρχές για την ίση 

μεταχείριση ή τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

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

 Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του 

εξωτερικού. 

 Διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία σχετικά με θέματα Εκκλησιαστικής Τέχνης και Βυζαντινής 

Μουσικής, τουλάχιστον τρία (3) χρόνια αθροιστικά. 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής είναι :  

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 Συναφής Μεταπτυχιακός Τίτλος 10 

Μη συναφής Μεταπτυχιακός Τίτλος 5 

2 Συναφής Διδακτορικός Τίτλος 20 

Μη συναφής Διδακτορικός Τίτλος  10 

3 Συναφές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς Έως 10 
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εκδοτικούς οίκους, κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς 

οίκους, άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές). Κάθε δημοσίευση 

μοριοδοτείται με 2 μόρια με μέγιστο αριθμό βαθμολογίας τα 10 μόρια.  

4 Συναφής επαγγελματική  ή/και διδακτική εμπειρία, επιπλέον της απαιτούμενης, αθροιστικά. Ο 

μέγιστος αριθμός μηνών βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη, είναι οι εξήντα 

(70) μήνες. Ως προαπαιτούμενος χρόνος εμπειρίας ορίζονται οι τριάντα έξι (36) μήνες. Κάθε 

επιπλέον μήνας εμπειρίας (πέραν των προαπαιτούμενων)  μοριοδοτείται  με 0,5 μόριο με 

μέγιστο αριθμό βαθμολογημένης εμπειρίας τα 35 μόρια. 

Έως 35 

5 Προσωπική συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν την προσωπικότητα του υποψηφίου και 

το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 

Έως 35 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

 
* Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό τίτλο (συναφή ή μη) και μεταπτυχιακό τίτλο (συναφή ή μη), μοριοδοτείται 

μόνο για τον διδακτορικό τίτλο. 

** Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερους από έναν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους, μοριοδοτείται 

μόνο για έναν από αυτούς.  

**Η συνάφεια του διδακτορικού τίτλου, του δημοσιευμένου έργου, του διδακτικού έργου και της 

επαγγελματικής εμπειρίας, ορίζεται σύμφωνα με το αντικείμενο της Πρόσκλησης ήτοι τις Εκκλησιαστικές 

Τέχνες ή τη Βυζαντινή Μουσική ή και τα δύο.  

 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

www.iep.edu.gr και 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. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού έντυπη αίτηση για σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και η οποία πρέπει να περιέχει: 

1. Έντυπο Υποβολής Αίτησης (Παράρτημα) και το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, 

κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό πτυχίο κ.α.). 

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

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

Επισημαίνεται ότι στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης θα πρέπει να δηλώνονται, με ευθύνη του υποψηφίου: τα 

ατομικά στοιχεία, διεύθυνση επικοινωνίας, οι τίτλοι σπουδών, η επαγγελματική εμπειρία, λίστα 

επισυναπτόμενων εγγράφων. 

Για τη δήλωση της επαγγελματικής εμπειρίας συμπληρώνονται τα πεδία: 

http://www.iep.edu.gr/
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2254730%22&fq=signerUid:%22100016919%22&sort=recent&page=0
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 Επωνυμία φορέα απασχόλησης 

 Θέση 

 Αντικείμενο 

 Αριθμός πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχει, του σχετικού εγγράφου του φορέα 

 Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκάστοτε σύμβασης απασχόλησης 

 Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας εκφρασμένο σε μήνες και ημέρες. 

Στις περιπτώσεις που η επαγγελματική εμπειρία ή/και διδακτικό έργο προέρχεται από την άσκηση ελεύθερου 

επαγγέλματος στο πεδίο επωνυμία φορέα απασχόλησης δηλώνεται η λέξη «ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ». 

Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας ή/και διδακτικού έργου του υποψηφίου αρκεί η δήλωση και η 

προσκόμιση δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο προϋπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη, 

όπως ορίζεται σε κάθε περίπτωση.  

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας έντυπης αίτησης, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που 

αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr, ήτοι 

έως και την Πέμπτη 15.2.2018 και ώρα 15:00. 

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα 

δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 11521 - Αμπελόκηποι, Αθήνα (7ος όροφος - 

γραφείο πρωτοκόλλου) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier). 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Ε.Π. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 

έως και την Πέμπτη 15.2.2018 και ώρα 15:00 και αποδεικνύεται από τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π. 

Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, αλλά μόνο της παραλαβής και 

καταχώρησης στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Ι.Ε.Π.. 

Ο σφραγισμένος φάκελος της Αίτησης, πρέπει να έχει την ένδειξη: 

« 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

683/31.01.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση της 

Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». 

» 

Δεν λαμβάνονται υπόψη: 

α) Προτάσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά. 

β) Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. 

http://www.iep.edu.gr/
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8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

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

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

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

Ι.Ε.Π., θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την ανάθεση έργου ή μη στον ενδιαφερόμενο. Αντικείμενο εξέτασης 

θα αποτελούν επί ποινή αποκλεισμού οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με όλα τα 

υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα. 

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα 

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

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

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

Επιτροπή Αξιολόγησης και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΕΠ  και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στάδια: 

 Αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων (on/off κριτήρια)  

 Μοριοδότηση των επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων των υποψηφίων βάσει των 

δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 

 Προσωπική συνέντευξη (θα κληθούν μόνοι οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα on –off κριτήρια)  

 Κατάρτιση, προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης  των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης 

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

ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερα μόρια στην προσωπική συνέντευξη.  

 Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού Πίνακα κατάταξης. Εξέταση Ενστάσεων από την 

αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π. 

 Κατάρτιση οριστικού Πίνακα κατάταξης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

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

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

σύμβασης ή όχι, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Ειδικότεροι όροι θα 

καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. στη σχετική ανάθεση ή σύμβαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο όπως εκάστοτε ισχύει και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου, αν η θέση κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο, δύναται 

να καλυφθεί με άλλον επιλεγέντα υποψήφιο του οριστικού πίνακα κατάταξης στο πλαίσιο της παρούσας 

http://iep.edu.gr/
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πρόσκλησης, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής και απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Εφόσον δεν 

προκύψει επαρκής αριθμός επιλεχθέντων για το υπό ανάθεση έργο, το ΙΕΠ δύναται να ενεργοποιήσει εκ νέου 

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

ανάγκες υλοποίησης της Πράξης και προς εξυπηρέτηση υλοποίησής της. 

 

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

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

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

την επομένη της σχετικής ανάρτησης. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου έντυπες, 

ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. 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’ αριθμ. πρωτ. 

683/31.01.2018 Ανακοίνωση - 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 τον 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 της καταληκτικής και δεν εξετάζονται. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με 

την υπ΄ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.Ε.Π. θα 

παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών 

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

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

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

τόπο του ΙΕΠ. 
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Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

τηλέφωνο 213 1335 551 (κ. Ευστράτιο Ψάλτου)  για θέματα κριτηρίων, ή στο τηλέφωνο 213 1335  355 (κ. Κ. 

Σαββοπούλου, κ. Λειβαδίτη) για θέματα διαδικασιών.  

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: 

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

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Για την υπ’ αρ. πρωτ. 683/31.01.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων 

προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) ειδικό εμπειρογνώμονα για την 

υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης 

«Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020.  

  

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο  Όνομα  

Όνομα Πατρός  Ημερομηνία Γέννησης  

Φύλο  Άνδρας  Γυναίκα ΑΦΜ  

Α.Δ.Τ.  ΔΟΥ  

ΑΜΚΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ολογράφως)  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οδός/Αριθμός  Πόλη  

Τ.Κ.   Νομός  

Τηλέφωνα 
Κινητό: ______________________ 

Σταθερό: _____________________ 
Περιφέρεια  

Fax  e-mail  

 

ΣΠΟΥΔΕΣ  (Επισυνάψτε αντίγραφα των σχετικών τίτλων σπουδών) 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πόλη/Χώρα  

Τμήμα Σχολής  Ημερομηνία απόκτησης  

Ακριβής Τίτλος Σπουδών  

Επίπεδο Σπουδών  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ  

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πόλη/Χώρα  

Τμήμα Σχολής  Ημερομηνία απόκτησης  

Ακριβής Τίτλος Σπουδών  
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Επίπεδο Σπουδών  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Τίτλος Χρονολογία Περιοδικό/Συλλογικός τόμος Εκδοτικός οίκος/ISBN 

    

    

    

    

    

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή/και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σύμφωνα με τα προσόντα της Πρόσκλησης) 
Επισυνάψτε αντίγραφα των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την εμπειρία που δηλώνεται. 

Φορέας   

Θέση  

Αντικείμενο   

Διάρκεια Έτη:  Μήνες:   Ημέρες:  

 
 

Φορέας   

Θέση  

Αντικείμενο   

Διάρκεια Έτη:  Μήνες:   Ημέρες:  

 
 

Φορέας   

Θέση  

Αντικείμενο   

Διάρκεια Έτη:  Μήνες:   Ημέρες:  
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Προσκομίζονται: 

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο υποβολής Αίτησης   

Αντίγραφα τίτλων σπουδών   

Βιογραφικό σημείωμα  

Βεβαιώσεις διδακτικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας  

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

1
 που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο είναι ακριβή και αληθή. 
 

 

Ημερομηνία ….../…./……. 

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ 

 

 

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 

                                                 
1 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.» 

ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ
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