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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες 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 20142020» Δικαιούχος της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», για την υλοποίηση του
Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,
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
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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. Τη υπ’ αριθ. 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’ αριθ. 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’ αριθ. 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’ αριθ. πρωτ. 7840/11-4-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του ΙΕΠ.
11. Τη με αριθ. 16/06-04-2017 (ΑΔΑ: 6635ΟΞΛΔ-092) Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
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.
12. Την με αριθ. 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».
13. Την με αριθ. πρωτ. 7219/22-11-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΦΧΟΞΛΔ-2Η7) Απόφαση Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 της
Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907.
14. 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.
15. Την με 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.
16. Την με αριθμ. 4359/23-04-2018 απάντηση εκ μέρους της μονάδας Β2.1 «Διαχείριση Πράξεων Προσχολικής
Α’ βαθμιας & Β’ βαθμιας Εκπαίδευσης», Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, η οποία αφορά στα
παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας ΠΕ.2 και ΠΕ.3 του Έργου.
17. Την με αριθμ. Πρωτ 17/17-4-2018 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ, με την οποία εγκρίνονται: α) τα παραδοτέα Π1.1
και Π1.2 και β) ο επιμερισμός των παραδοτέων των ΠΕ2 και ΠΕ3 της Πράξης «Αναβάθμιση της
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907.
18. Την υπ’ αριθ. 21/10-5-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται η
διενέργεια της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της
Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907.
και το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει,
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
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Ενδιαφερομένους (φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, δημόσιους
λειτουργούς, εκπαιδευτικούς) προς υποβολή αίτησης για σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την
παροχή έργου με έως τριάντα δύο (32) Ειδικούς Εμπειρογνώμονες 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.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907, η
οποία υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο και Εθνικούς πόρους
(Απόφαση Ένταξης υπ’ αρ. 11717/22-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΠΔ465ΧΙ8-3ΦΝ).
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης έχει ως στόχο την εκπόνηση από επιστήμονες- εμπειρογνώμονες με ειδικές
γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου νέων Προγραμμάτων Σπουδών και αντίστοιχων Οδηγών
Εκπαιδευτικού και διδακτικών βιβλίων στα μαθησιακά πεδία-διδακτικά αντικείμενα θεολογικής και
εκκλησιαστικής εξειδίκευσης και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντίστοιχα
αντικείμενα. Ειδικότερα, προβλέπεται:
(α) η εκπόνηση νέων ΠΣ στα μαθήματα θεολογικής και εκκλησιαστικής εξειδίκευσης της εκκλησιαστικής
εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) και αντίστοιχων ψηφιακών Οδηγών (cd-rom) για τους εκπαιδευτικούς
με τίτλο «Εργαλεία διδακτικών προσεγγίσεων»,
(β) η σύνταξη αντίστοιχων διδακτικών βιβλίων στα θεολογικά και εκκλησιαστικά μαθήματα θεολογικής και
εκκλησιαστικής εξειδίκευσης της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης Γυμνασίου και Λυκείου, συμβατών με τα
παραπάνω ΠΣ Διαδικασίας της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, και
(γ) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα ΠΣ και διδακτικό υλικό.
Η Εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών, των Οδηγών Εκπαιδευτικού και των Διδακτικών Εγχειριδίων θα
γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από την Επιστημονική Ομάδα του Έργου (Π1.2) και οι
οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης.
Τα μαθησιακά πεδία- διδακτικά αντικείμενα του έργου είναι τα εξής:
Μαθησιακά Πεδία

Διδακτικά Αντικείμενα

1. «Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄
Γυμνασίου)
2. «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας»
(Β΄ Γυμνασίου)

«Θέματα από την Αγία Γραφή»
(Α΄ Γυμνασίου)
«Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας»
(Β΄ Γυμνασίου)
«Θέματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία»
(Γ΄ Γυμνασίου)
«Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας»
(Γ΄ Γυμνασίου)
«Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής»

3. «Εκκλησιαστική Ιστορία και
Πατέρες και Θεολόγοι της
Εκκλησίας» (Γ΄ Γυμνασίου)
4. «Στοιχεία Λειτουργικής και

Κωδικός
Διδακτικού
Αντικειμένου
1
2
3.1
3.2
4
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Μαθησιακά Πεδία

Διδακτικά Αντικείμενα

Τελετουργικής» (Α΄ Λυκείου)
5. «Θέματα Δογματικής Θεολογίας»
(Β΄ Λυκείου)

(Α΄ Λυκείου)
«Θέματα Δογματικής Θεολογίας»
(Β΄ Λυκείου)
«Θέματα Χριστιανικής Ηθικής»
(Γ΄ Λυκείου)
«Θέματα Ποιμαντικής Θεολογίας»
(Γ΄ Λυκείου)
«Βυζαντινή Μουσική»
(για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου)
«Βυζαντινή Μουσική»
(για όλες τις τάξεις του Λυκείου)
«Βυζαντινή Αγιογραφία»
(για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου)
«Βυζαντινή Αγιογραφία»
(για όλες τις τάξεις του Λυκείου)

6. «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής και
Ποιμαντικής Θεολογίας» (Γ΄
Λυκείου)

7. «Βυζαντινή Μουσική»

8. «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α΄»
9. «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β΄»

Κωδικός
Διδακτικού
Αντικειμένου

5
6.1
6.2
7.1
7.2
8
9

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ /ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Κατά την υλοποίηση του έργου του ο/η εμπειρογνώμονας – ερευνητής/τρια θα συνεργάζεται με τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου και με τον άλλον\άλλους εμπειρογνώμονες ερευνητές/τριες, που θα
επιλεγούν για το ίδιο διδακτικό αντικείμενο. Το έργο των εμπειρογνωμόνων για κάθε Κωδικό Θέσης (Κ.Θ.)
μαζί με τα αντίστοιχα παραδοτέα περιγράφεται ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1α (Κ.Θ.1α):
Αντικείμενο Κ.Θ.1α / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών «Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄ Γυμνασίου), που θα αφορά στις πρώτες είκοσι
τέσσερις διδακτικές ώρες του μαθήματος. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου
«Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄ Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Α΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις
12 πρώτες Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. (κωδ. Π.2.1α)
2) Α’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 8
πρώτες Διδακτικές Ενότητες του διδακτικού βιβλίου (Κωδ. Π.3.1α).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1β (Κ.Θ.1β):
Αντικείμενο Κ.Θ.1β / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών «Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄ Γυμνασίου), που θα αφορά στις υπόλοιπες είκοσι
τέσσερις διδακτικές ώρες του μαθήματος. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου
«Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄ Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Β΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις
12 τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. (κωδ. Π.2.1β)
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2) Β’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 8
μεσαίες Διδακτικές Ενότητες του διδακτικού βιβλίου (Κωδ. Π3.1β).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1γ (Κ.Θ.1γ):
Αντικείμενο Κ.Θ.1γ / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση Οδηγού
Εκπαιδευτικού για το «Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄ Γυμνασίου). Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου
του διδακτικού βιβλίου «Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄ Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Οδηγός Εκπαιδευτικού για «Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄ Γυμνασίου) (κωδ. Π.2.1γ)
2) Γ’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Θέματα από την Αγία Γραφή» (Α΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 8
τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του διδακτικού βιβλίου (Κωδ. Π.3.1γ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2α (Κ.Θ.2α):
Αντικείμενο Κ.Θ.2α / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών για το «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας» (Β΄ Γυμνασίου), που θα αφορά στις πρώτες
είκοσι τέσσερις διδακτικές ώρες του μαθήματος. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού
βιβλίου «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας» (Β΄ Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Α΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας» (Β΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει
τις 12 πρώτες Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. (κωδ. Π.2.2α)
2) Α’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας» (Β΄ Γυμνασίου, το οποίο καλύπτει τις 8
πρώτες Διδακτικές Ενότητες του διδακτικού βιβλίου (Κωδ. Π.3.2α).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2β (Κ.Θ.2β):
Αντικείμενο Κ.Θ.2β / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών για το «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας» (Β΄ Γυμνασίου), που θα αφορά στις
υπόλοιπες είκοσι τέσσερις διδακτικές ώρες του μαθήματος. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του
διδακτικού βιβλίου «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας» (Α΄ Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Β΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας» (Β΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει
τις 12 τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. (κωδ. Π.2.2β)
2) Β’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας» (Β΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 8
μεσαίες Διδακτικές Ενότητες του διδακτικού βιβλίου (Κωδ. Π.3.2β)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2γ (Κ.Θ.2γ):
Αντικείμενο Κ.Θ.2γ / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση Οδηγού
Εκπαιδευτικού για το «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας» (Β΄ Γυμνασίου). Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου
του διδακτικού βιβλίου «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας» (Β΄ Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Οδηγός Εκπαιδευτικού για «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας» (Β΄ Γυμνασίου) (κωδ.Π.2.2γ)
2) Γ’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας» (Β΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 8
τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του διδακτικού βιβλίου (Κωδ. Π.3.2γ)
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.1α (Κ.Θ.3.1α):
Αντικείμενο Κ.Θ.3.1α / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών για το «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» - «Θέματα
από την Εκκλησιαστική Ιστορία» (Γ΄ Γυμνασίου), που θα αφορά στις δώδεκα διδακτικές ενότητες για το
«Θέματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία». Επίσης, την εκπόνηση των έξι από τις δώδεκα διδακτικές ενότητες
που αφορούν στα «Θέματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία» του διδακτικού βιβλίου «Εκκλησιαστική Ιστορία
και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» (Γ΄ Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Πρόγραμμα Σπουδών για το «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» - «Θέματα
από την Εκκλησιαστική Ιστορία» (Γ΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 12 Διδακτικές Ενότητες για τα
«Θέματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία» (κωδ. Π.2.3.1α).
2) Α’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για το «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» «Θέματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία» (Γ΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 6 πρώτες Διδακτικές
Ενότητες του διδακτικού βιβλίου για τα «Θέματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία» (Κωδ. Π.3.3.1α).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.1β (Κ.Θ.3.1β):
Αντικείμενο Κ.Θ.3.1β / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Οδηγού Εκπαιδευτικού για το «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» - «Θέματα
από την Εκκλησιαστική Ιστορία» (Γ΄ Γυμνασίου). Επίσης, την εκπόνηση των έξι από τις δώδεκα διδακτικές
ενότητες που αφορούν στα «Θέματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία» του διδακτικού βιβλίου «Εκκλησιαστική
Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» (Γ΄ Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Οδηγός Εκπαιδευτικού για το «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» - «Θέματα
από την Εκκλησιαστική Ιστορία» (Γ΄ Γυμνασίου) (κωδ. Π.2.3.1β).
2) Β’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για το «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» «Θέματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία» (Γ΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 6 τελευταίες Διδακτικές
Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου για τα «Θέματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία» (Κωδ. Π.3.3.1β).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.2α (Κ.Θ.3.2α):
Αντικείμενο Κ.Θ.3.2α / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών για το «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» - «Πατέρες
και Θεολόγοι της Εκκλησίας» (Γ΄ Γυμνασίου), που θα αφορά στις δώδεκα διδακτικές ενότητες του «Πατέρες
και Θεολόγοι της Εκκλησίας». Επίσης, την εκπόνηση των έξι από τις δώδεκα διδακτικές ενότητες που αφορούν
στο «Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» του διδακτικού βιβλίου «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και
Θεολόγοι της Εκκλησίας» (Γ΄ Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) ) Πρόγραμμα Σπουδών για το «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» - «Πατέρες
και Θεολόγοι της Εκκλησίας», το οποίο καλύπτει τις 12 Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. για το «Πατέρες και
Θεολόγοι της Εκκλησίας», (Γ΄ Γυμνασίου) (κωδ. Π.2.3.2α)
2) Α’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για το «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» «Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» (Γ΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 6 πρώτες Διδακτικές Ενότητες
του Διδακτικού Βιβλίου για το «Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» (κωδ. Π.3.3.2α)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3.2β (Κ.Θ. 3.2β):
Αντικείμενο Κ.Θ. 3.2β / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Οδηγού Εκπαιδευτικού για το «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» - «Πατέρες
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και Θεολόγοι της Εκκλησίας» (Γ΄ Γυμνασίου). Επίσης, την εκπόνηση των έξι από τις δώδεκα διδακτικές
ενότητες που αφορούν στο «Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» του διδακτικού βιβλίου «Εκκλησιαστική
Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» (Γ΄ Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Οδηγός Εκπαιδευτικού για το «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» - «Πατέρες
και Θεολόγοι της Εκκλησίας» (Γ΄ Γυμνασίου) (κωδ. Π.2.3.2β).
2) Β’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για το «Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» «Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» (Γ΄ Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 6 τελευταίες Διδακτικές
Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου για το «Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας» (Κωδ. Π.3.3.2β).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4α (Κ.Θ. 4α):
Αντικείμενο Κ.Θ. 4α / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών για το «Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής» (Α΄ Λυκείου), που θα αφορά στις
πρώτες είκοσι τέσσερις διδακτικές ώρες του μαθήματος. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του
διδακτικού βιβλίου «Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής» (Α΄ Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Α΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για το «Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής», το οποίο καλύπτει τις
12 πρώτες Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. (Α΄ Λυκείου), (κωδ. Π.2.4α).
2) Α’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου «Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής» (Α΄ Λυκείου), το οποίο καλύπτει
τις 8 πρώτες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (κωδ. Π.3.4α).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4β (Κ.Θ.4β):
Αντικείμενο Κ.Θ.4β / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών για το «Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής» (Α΄ Λυκείου), που θα αφορά στις
υπόλοιπες είκοσι τέσσερις διδακτικές ώρες του μαθήματος. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του
διδακτικού βιβλίου «Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής» (Α΄ Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Β΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για το «Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής», το οποίο καλύπτει τις
12 τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. (Α΄ Λυκείου), (κωδ. Π.2.4β)
2) Β’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής» (Α΄ Λυκείου), το οποίο
καλύπτει τις 8 μεσαίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π.3.4β)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4γ (Κ.Θ.4γ):
Αντικείμενο Κ.Θ.4γ / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση Οδηγού
Εκπαιδευτικού για το «Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής» (Α΄ Λυκείου). Επίσης, την εκπόνηση του ενός
τρίτου του διδακτικού βιβλίου «Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής» (Α΄ Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Οδηγός Εκπαιδευτικού για το «Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής» (Α΄ Λυκείου), (κωδ. Π.2.4γ)
2) Γ’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής» (Α΄ Λυκείου), το οποίο
καλύπτει τις 8 τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π.3.4γ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5α (Κ.Θ.5α):
Αντικείμενο Κ.Θ.6α / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών «Θέματα Δογματικής Θεολογίας» (Β΄ Λυκείου), που θα αφορά στις πρώτες είκοσι
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τέσσερις διδακτικές ώρες του μαθήματος. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου
«Θέματα Δογματικής Θεολογίας» (Β΄ Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Α΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Θέματα Δογματικής Θεολογίας», το οποίο καλύπτει τις 12 πρώτες
Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. (Β΄ Λυκείου) (κωδ. Π.2.5α)
2) Α’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Θέματα Δογματικής Θεολογίας» (Β΄ Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 8
πρώτες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π.3.5α).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5β (Κ.Θ.5β):
Αντικείμενο Κ.Θ.5β / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών «Θέματα Δογματικής Θεολογίας» (Β΄ Λυκείου), που θα αφορά στις υπόλοιπες είκοσι
τέσσερις διδακτικές ώρες του μαθήματος. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου
«Θέματα Δογματικής Θεολογίας» (Β΄ Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Β΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Θέματα Δογματικής Θεολογίας» (Β΄ Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις
12 τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. (κωδ. Π.2.5β)
2) Β’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Θέματα Δογματικής Θεολογίας» (Β΄ Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 8
μεσαίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π3.5β)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5γ (Κ.Θ.5γ):
Αντικείμενο Κ.Θ.6γ / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση Οδηγού
Εκπαιδευτικού για το «Θέματα Δογματικής Θεολογίας» (Β΄ Λυκείου). Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου
του διδακτικού βιβλίου «Θέματα Δογματικής Θεολογίας» (Β΄ Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Οδηγός Εκπαιδευτικού για «Θέματα Δογματικής Θεολογίας» (Β΄ Λυκείου) (κωδ.Π.2.5γ)
2) Γ’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Θέματα Δογματικής Θεολογίας» (Β΄ Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 8
τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π.3.5γ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 6.1α (Κ.Θ.6.1α):
Αντικείμενο Κ.Θ.6.1α / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών για το «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - «Θέματα Χριστιανικής
Ηθικής» (Γ΄ Λυκείου), που θα αφορά στις δώδεκα διδακτικές ενότητες για το «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής».
Επίσης, την εκπόνηση των έξι από τις δώδεκα διδακτικές ενότητες που αφορούν στα «Θέματα Χριστιανικής
Ηθικής» του διδακτικού βιβλίου «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» (Γ΄ Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Πρόγραμμα Σπουδών για το «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - «Θέματα Χριστιανικής
Ηθικής», το οποίο καλύπτει τις 12 Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. για τα «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής» (Γ΄
Λυκείου) (κωδ. Π.2.6.1α).
2) Α’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για το «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - «Θέματα Χριστιανικής
Ηθικής» (Γ΄ Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 6 πρώτες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου για τα
«Θέματα Χριστιανικής Ηθικής» (Κωδ. Π.3.6.1α).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 6.1β (Κ.Θ.6.1β):
Αντικείμενο Κ.Θ.6.1β / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Οδηγού Εκπαιδευτικού για το «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής»
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(Γ΄ Λυκείου). Επίσης, την εκπόνηση των έξι από τις δώδεκα διδακτικές ενότητες που αφορούν στα «Θέματα
Χριστιανικής Ηθικής» του διδακτικού βιβλίου «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» (Γ΄ Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Οδηγός Εκπαιδευτικού για το «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - «Θέματα Χριστιανικής
Ηθικής» (Γ΄ Λυκείου) (κωδ. Π.2.6.1β).
2) Β’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για το «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - «Θέματα Χριστιανικής
Ηθικής» (Γ΄ Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 6 τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου για
τα «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής» (Κωδ. Π.3.6.1β).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 6.2α (Κ.Θ. 6.2α):
Αντικείμενο Κ.Θ.6.2α / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών για το «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - «Θέματα Ποιμαντικής
Θεολογίας» (Γ΄ Λυκείου), που θα αφορά στις δώδεκα διδακτικές ενότητες του «Θέματα Ποιμαντικής
Θεολογίας». Επίσης, την εκπόνηση των έξι από τις δώδεκα διδακτικές ενότητες που αφορούν στο «Θέματα
Ποιμαντικής Θεολογίας» του διδακτικού βιβλίου «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - (Γ΄
Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) ) Πρόγραμμα Σπουδών για το «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - «Θέματα Ποιμαντικής
Θεολογίας» (Γ΄ Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 12 Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. για τα «Θέματα
Ποιμαντικής Θεολογίας» (κωδ. Π.2.6.2α)
2) Α’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για το «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - «Θέματα Ποιμαντικής
Θεολογίας» (Γ΄ Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 6 πρώτες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου για
τα «Θέματα Ποιμαντικής Θεολογίας» (κωδ. Π.3.6.2α)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 6.2β (Κ.Θ.8β):
Αντικείμενο Κ.Θ.8β / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Οδηγού Εκπαιδευτικού για το «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - «Θέματα Ποιμαντικής
Θεολογίας» (Γ΄ Λυκείου). Επίσης, την εκπόνηση των έξι από τις δώδεκα διδακτικές ενότητες που αφορούν στο
«Θέματα Ποιμαντικής Θεολογίας» του διδακτικού βιβλίου «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» (Γ΄
Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Οδηγός Εκπαιδευτικού για το «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - «Θέματα Ποιμαντικής
Θεολογίας» (Γ΄ Λυκείου). (κωδ. Π.2.6.2β).
2) Β’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για το «Θέματα Χριστιανικής και Ποιμαντικής Ηθικής» - «Θέματα Ποιμαντικής
Θεολογίας» (Γ΄ Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 6 τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου για
τα «Θέματα Ποιμαντικής Ηθικής» (Κωδ. Π.3.6.2β).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 7.1α (Κ.Θ.7.1α):
Αντικείμενο Κ.Θ.9α / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου), που θα αφορά στην Α΄ και
Β΄ Γυμνασίου. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες
τις τάξεις του Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
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1) Α΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου), το οποίο
καλύπτει τις 48 Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. για την Α ΄ και Β΄ Γυμνασίου (κωδ. Π.2.7.1α)
2) Α’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου), το οποίο
καλύπτει τις 24 πρώτες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π.3.7.1α).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 7.1β (Κ.Θ.7.1β):
Αντικείμενο Κ.Θ.7.1β / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου), που θα αφορά στη Γ΄
Γυμνασίου. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις
τάξεις του Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Β΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου), το οποίο
καλύπτει τις 24 Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. για την Γ΄ Γυμνασίου (κωδ. Π.2.7.1β)
2) Β’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου), το οποίο
καλύπτει τις 24 μεσαίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π3.7.1β)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 7.1γ (Κ.Θ.7.1γ):
Αντικείμενο Κ.Θ.9γ / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση Οδηγού
Εκπαιδευτικού για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου). Επίσης, την εκπόνηση του ενός
τρίτου του διδακτικού βιβλίου «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Οδηγός Εκπαιδευτικού για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου) (κωδ. Π.2.7.1γ)
2) Γ’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου), το οποίο
καλύπτει τις 24 τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π.3.7.1γ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 7.2α (Κ.Θ. 7.2α):
Αντικείμενο Κ.Θ.7.2α / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου), που θα αφορά στην Α΄ και Β΄
Λυκείου. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις
τάξεις του Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Α΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου), το οποίο
καλύπτει τις 48 Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. για την Α ΄ και Β΄ Λυκείου (κωδ. Π.2.7.2α)
2) Α’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου), το οποίο καλύπτει
τις 24 πρώτες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π.3.7.2α)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 7.2β (Κ.Θ.7.2β):
Αντικείμενο Κ.Θ.7.2β / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου), που θα αφορά στην Γ΄
Λυκείου. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις
τάξεις του Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Β΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου), το οποίο
καλύπτει τις 24 Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. για την Γ΄ Λυκείου (κωδ. Π.2.7.2β)
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2) Β’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου), το οποίο καλύπτει
τις 24 μεσαίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π3.7.2β)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 7.2γ (Κ.Θ.7.2γ):
Αντικείμενο Κ.Θ.10γ / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση
Οδηγού Εκπαιδευτικού για το «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου). Επίσης, την εκπόνηση
του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Οδηγός Εκπαιδευτικού για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου) (κωδ.Π.2.7.2γ)
2) Γ’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Βυζαντινή Μουσική» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου), το οποίο καλύπτει
τις 24 τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π.3.7.2γ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 8α (Κ.Θ.8α):
Αντικείμενο Κ.Θ. 8α / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις του
Γυμνασίου), που θα αφορά στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού
βιβλίου «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Α΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις
τάξεις του Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 48 Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. για την Α ΄ και Β΄ Γυμνασίου
(κωδ. Π.2.8α)
2) Α’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις
του Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 24 πρώτες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ.
Π.3.9α)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 8β (Κ.Θ.8β):
Αντικείμενο Κ.Θ.8β / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις του
Γυμνασίου), που θα αφορά στη Γ΄ Γυμνασίου. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου
«Εκκλησιαστικές Τέχνες Α΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Β΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις
τάξεις του Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 24 Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. για την Γ΄ Γυμνασίου (κωδ.
Π.2.8β)
2) Β’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις
του Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 24 μεσαίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π3.8β)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 8γ (Κ.Θ.8γ):
Αντικείμενο Κ.Θ.8γ / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση Οδηγού
Εκπαιδευτικού για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α΄» (για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου). Επίσης, την εκπόνηση του
ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις
του Γυμνασίου).
Παραδοτέα:
1) Οδηγός Εκπαιδευτικού για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις του
Γυμνασίου), (κωδ. Π.2.8γ)
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2) Γ’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Α΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις
του Γυμνασίου), το οποίο καλύπτει τις 24 τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ.
Π.3.8γ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 9α (Κ.Θ.9α):
Αντικείμενο Κ.Θ.9α / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις του
Λυκείου), που θα αφορά στην Α και Β Λυκείου. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου
«Εκκλησιαστικές Τέχνες Β΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Α΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις
τάξεις του Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 48 Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. για την Α ΄ και Β΄ Λυκείου (κωδ.
Π.2.9α)
2) Α’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις
του Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 24 πρώτες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π.3.9α)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 9β (Κ.Θ.9β):
Αντικείμενο Κ.Θ.9β / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του
Προγράμματος Σπουδών «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις του
Λυκείου), που θα αφορά στη Γ΄ Λυκείου. Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου
«Εκκλησιαστικές Τέχνες Β» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Β΄ Τμήμα Προγράμματος Σπουδών για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις
τάξεις του Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 24 Διδακτικές Ενότητες του Π.Σ. για την Γ΄ Λυκείου (κωδ. Π.2.9β)
2) Β’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις
του Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 24 μεσαίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ. Π3.9β)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 9γ (Κ.Θ.9γ):
Αντικείμενο Κ.Θ.9γ / Παραδοτέα: Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση Οδηγού
Εκπαιδευτικού για το «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου).
Επίσης, την εκπόνηση του ενός τρίτου του διδακτικού βιβλίου «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β΄» - «Βυζαντινή
Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις του Λυκείου).
Παραδοτέα:
1) Οδηγός Εκπαιδευτικού για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις του
Λυκείου), (κωδ. Π.2.9γ)
2) Γ’ Τμήμα Διδακτικού βιβλίου για «Εκκλησιαστικές Τέχνες Β΄» - «Βυζαντινή Αγιογραφία» (για όλες τις τάξεις
του Λυκείου), το οποίο καλύπτει τις 24 τελευταίες Διδακτικές Ενότητες του Διδακτικού Βιβλίου (Κωδ.
Π.3.9γ)
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Το έργο του αντισυμβαλλομένου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δύναται
έως τις ημερομηνίες που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό
διάστημα που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των παραδοτέων και του τυχόν χρόνου που θα απαιτηθεί από
τον Αντισυμβαλλόμενο/η για ενσωμάτωση διορθώσεων/αλλαγών επί των παραδοτέων, βάσει της κρίσης των
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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 διάρκεια του έργου, τα παραδοτέα και η ημερομηνία παράδοσης
αποτυπώνονται ως ακολούθως:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΚΘ1α, ΚΘ1β,
ΚΘ1γ
ΚΘ2α, ΚΘ2β,
ΚΘ2γ,
ΚΘ3.1α, ΚΘ3.1β,
ΚΘ3.2α, ΚΘ3.2β,
ΚΘ4α, ΚΘ4β,
ΚΘ4γ,
ΚΘ5α, ΚΘ5β,
ΚΘ5γ,
ΚΘ6.1α, ΚΘ6.1β,
ΚΘ6.2α, ΚΘ6.2β,
ΚΘ7.1α, ΚΘ7.1β,
ΚΘ7.1γ,
ΚΘ7.2α, ΚΘ7.2β,
ΚΘ7.2γ,
ΚΘ8α, ΚΘ8β,
ΚΘ8γ,
ΚΘ9α, ΚΘ9β,
ΚΘ9γ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π2.1α, Π2.1β, Π2.1γ
Π2.2α, Π2.2β, Π2.2γ
Π2.3.1α, Π2.3.1β,
Π2.3.2α, Π2.3.2β,
Π2.4α, Π2.4β, Π2.4γ,
Π2.5α, Π2.5β, Π2.5γ,
Π2.6.1α, Π2.6.1β,
Π2.6.2α, Π2.6.2β,
Π2.7.1α, Π2.7.1β, Π2.7.1γ,
Π2.7.2α, Π2.7.2β, Π2.7.2γ
Π2.8α, Π2.8β, Π2.8γ
Π2.9α, Π2.9β, Π2.9γ.

Π3.2α, Π3.2β, Π3.2γ
Π3.3.1α, Π3.3.1β,
Π3.3.2α, Π3.3.2β,
Π3.4α, Π3.4β, Π3.4γ,
Π3.5α, Π3.5β, Π3.5γ,
Π3.6.1α, Π3.6.1β,
Π3.6.2α, Π3.6.2β,
Π3.7.1α, Π3.7.1β, Π3.7.1γ,
Π3.7.2α, Π3.7.2β, Π3.7.2γ
Π3.8α, Π3.8β, Π3.8γ
Π3.9α, Π3.9β, Π3.9γ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

1,4 Α/Μ
ανά
Παραδοτέο

1,4 Α/Μ
ανά
Παραδοτέο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Από την ημερομηνία
ανάθεσης ή/και υπογραφής
της σύμβασης έως και
30/09/2018
(για τα ΠΣ: Π2.1α, Π2.1β, Π2.2α, Π2.2β,
Π2.3.1α, Π2.3.2α, Π2.4α, Π2.4β, Π2.5α,
Π2.5β, Π2.6.1α, Π2.6.2α, Π2.7.1α,
Π2.7.1β, Π2.7.2α, Π2.7.2β, Π2.8α, Π2.8β,
Π2.9α, Π2.9β)
και
30/11/18 (για τους Οδηγούς
Εκπαιδευτικού: Π2.1γ, Π2.2γ, Π2.3.1β,
Π2.3.2β, Π2.4γ, Π2.5γ, Π2.6.1β, Π2.6.2β,
Π2.7.1γ, Π2.7.2γ, Π2.8γ, Π2.9γ)

4 μήνες ύστερα από την έκδοση των
σχετικών με τα Προγράμματα Σπουδών
ΦΕΚ.

1. Εντός είκοσι ημερών από την υπογραφή της σύμβασης τα μέλη της κάθε συγγραφικής ομάδας, ύστερα από
συνεργασία μεταξύ τους και με τον συντονισμό του αντίστοιχου επιστημονικού υπευθύνου, οφείλουν να
παραδώσουν έναν πίνακα με τους τίτλους και τη σειρά των επιμέρους Διδακτικών Ενοτήτων του κάθε
διδακτικού αντικειμένου. Η τελική πρόταση για τους τίτλους και τη σειρά των επιμέρους Διδακτικών Ενοτήτων
για όλα τα Προγράμματα Σπουδών θα συνταχθεί από την Επιστημονική Ομάδα του Έργου, την οποία θα
εισηγηθεί για έγκριση από το Δ.Σ. του ΙΕΠ. Οι αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να εκτελέσουν την εγκεκριμένη
από το Δ.Σ του ΙΕΠ απόφαση σύμφωνα με τον Κωδικό Θέσης που έχουν επιλεγεί.
2. Μετά την ολοκλήρωση των παραδοτέων που αφορούν στα Π.Σ. η Επιστημονική Ομάδα Έργου θα συντάξει
εισηγητική έκθεση για την καλή εκτέλεσή τους σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί, βάσει της οποίας θα γίνει η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων από άμισθη αρμόδια
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία θα οριστεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
3. Η εκπόνηση των παραδοτέων που αφορούν στα Διδακτικά Εγχειρίδια θα ξεκινήσει με την έκδοση των
σχετικών με τα Προγράμματα Σπουδών ΦΕΚ και θα ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών. Μετά την
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ολοκλήρωση των παραδοτέων αυτών η Επιστημονική Ομάδα Έργου θα συντάξει εισηγητική έκθεση για την
καλή εκτέλεσή τους σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, βάσει της οποίας θα γίνει
η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων από άμισθη αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής, η οποία θα οριστεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΠΕ4: Υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων – Δράσεις δημοσιότητας
Οι αντισυμβαλλόμενοι θα συμμετάσχουν κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα Προγράμματα που θα
αποφασιστούν από την Επιστημονική Ομάδα του Έργου, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των
εκκλησιαστικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα νέα ΠΣ και το διδακτικό υλικό αξιοποίησης
και εφαρμογής τους στη διδακτική πράξη. Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν τρεις
ημερίδες/διημερίδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη.
Στην περίπτωση που θα οριστούν ως επιμορφωτές, οι αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν επιπλέον τα εξής
παραδοτέα από το ΠΕ4:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕ4
Π4.1.2 Παρουσιολόγια των επιμορφωτικών συναντήσεων
Π4.1.3 Παραστατικά μετακινήσεων
Για την συμβολή στην επιμόρφωση οι αντισυμβαλλόμενοι δεν θα λάβουν επιπλέον αμοιβή για τις
επιμορφωτικές ώρες που θα πραγματοποιήσουν, και θα αποζημιωθούν μόνο για τις δαπάνες μετακίνησής
τους, και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-112016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-072015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα
του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων».
4.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα έχει υπολογιστεί στη βάση των 1.268,68€ ανά ανθρωπομήνα (ΑΜ) άνευ ΦΠΑ ήτοι
1.573,16€ ανά ΑΜ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Στο εργολαβικό αντάλλαγμα συμπεριλαμβάνονται οι
νόμιμες κρατήσεις.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω το εργολαβικό αντάλλαγμα για κάθε αντισυμβαλλόμενο/η ορίζεται στο ποσό που
αντιστοιχεί σε 2,8 ΑΜ, δηλαδή τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (3.552,30€)
άνευ ΦΠΑ ήτοι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (4.404,85€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Το ΙΕΠ θα καλύψει (επιπροσθέτως του ανωτέρω εργολαβικού ανταλλάγματος) τις τυχόν προκύπτουσες
εργοδοτικές εισφορές 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 αντισυμβαλλομένου 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,
 Βάσει Εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου για καλή εκτέλεση των επιμέρους
επιμορφωτικών δράσεων, στην οποία να βεβαιώνεται ονομαστικά για τους αντισυμβαλλόμενους ότι
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ανταποκρίθηκαν, όταν κατά περίπτωση εκλήθησαν να συμμετάσχουν ως επιμορφωτές σε αυτές (ισχύει
μόνο για το ποσό του εργολαβικού ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στα παραδοτέα με ημερομηνία
παράδοσης 31/3/2019),
 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).
5. 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.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου
των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της 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,
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•

•

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,
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 .

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια ένταξης (on-off) και κατάταξης (μοριοδοτούμενα) σε πίνακα συγκριτικής βαθμολογίας των
ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων για την σύνταξη των ΠΣ, τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων και του
εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη cd-rom με το εκπαιδευτικό υλικό – Οδηγούς των εκπαιδευτικών της Πράξης
(MIS 5007907) ακολουθούν ρητά τις αρχές για την ίση μεταχείριση ή τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης. Τα
κριτήρια αυτά ορίζονται ως εξής:
ON /OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (για τα 6 πρώτα μαθησιακά πεδία)
Τα κριτήρια επιλογής των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων για τα έξι πρώτα μαθησιακά πεδία επί
ποινή αποκλεισμού είναι σωρευτικά τα ακόλουθα:
 Πτυχίο Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ
πτυχίο του εξωτερικού.
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από
τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του εξωτερικού.
 Διδακτικό έργο ή/και επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τη Θεολογία, τουλάχιστον τρία (3) χρόνια
αθροιστικά.
 Ένα δημοσιευμένο επιστημονικό έργο συναφές με τη Θεολογία (βιβλίο, μονογραφία, άρθρο σε
επιστημονικό περιοδικό ή κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο).
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (για τα 6 πρώτα μαθησιακά πεδία)
Η μοριοδότηση για την κατάταξη στους πίνακες συγκριτικής βαθμολογίας των Ειδικών Επιστημόνων /
Εμπειρογνωμόνων θα γίνει ως εξής:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΟΡΙΑ
1
Συναφής Μεταπτυχιακός Τίτλος
10
2
Συναφής Διδακτορικός Τίτλος
20
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α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μη συναφής Διδακτορικός Τίτλος
3
Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς
εκδοτικούς οίκους, κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς
εκδοτικούς οίκους, άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές).
Πέραν του ενός προαπαιτούμενου κάθε δημοσιευμένο έργο μοριοδοτείται με 3 μόρια με
μέγιστο αριθμό βαθμολογίας τα 15 μόρια.
4
Συναφής επαγγελματική εμπειρία ή/και διδακτικό έργο, επιπλέον της απαιτούμενης,
αθροιστικά. Ο μέγιστος αριθμός μηνών βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται
υπόψη, είναι οι εξήντα (60) 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 30 μόρια.
5
Προσωπική συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν την προσωπικότητα του
υποψηφίου και το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑ
10
Έως 15

Έως 30

Έως 35
100

Σημειώσεις:
1. Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό τίτλο (συναφή ή μη) και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο για τον
διδακτορικό τίτλο.
2. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερους από έναν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους, μοριοδοτείται
μόνο για έναν από αυτούς.
3. Η συνάφεια του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με το διδακτικό
αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
4. Η συνάφεια του δημοσιευμένου επιστημονικού έργου ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με το διδακτικό
αντικείμενο, για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
5. Η συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας ή/και του διδακτικού έργου ορίζεται σύμφωνα με τη Θεολογία
για τα έξι πρώτα μαθησιακά πεδία.
6. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να δηλώσει με τον κωδικό τους έως ΕΩΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ με
σειρά προτεραιότητας. Ωστόσο, μπορεί να επιλεγεί μόνο σε ένα.
7. Για το κάθε διδακτικό αντικείμενο θα γίνει κατάρτιση ξεχωριστού πίνακα συγκριτικής βαθμολογίας.
ON /OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (για το 7ο μαθησιακό πεδίο)
Τα κριτήρια επιλογής των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων για το 7ο μαθησιακό πεδίο επί ποινή
αποκλεισμού είναι σωρευτικά τα ακόλουθα:
 Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής ή δίπλωμα μουσικοδιδάσκαλου.
 Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του
εξωτερικού.
 Διδακτικό έργο ή/και επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τη Βυζαντινή Μουσική, τουλάχιστον τρία (3)
χρόνια αθροιστικά.
 Ένα δημοσιευμένο επιστημονικό έργο συναφές με τη Βυζαντινή Μουσική (βιβλίο, μονογραφία, άρθρο σε
επιστημονικό περιοδικό ή κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο).
ON /OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (για το 8ο και 9ο μαθησιακό πεδίο))
Τα κριτήρια επιλογής των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων για το 8ο και 9ο μαθησιακό πεδίο επί ποινή
αποκλεισμού είναι σωρευτικά τα ακόλουθα:
 Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του
εξωτερικού.
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Διδακτικό έργο ή/και επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τη Βυζαντινή Αγιογραφία, τουλάχιστον τρία (3)
χρόνια αθροιστικά.
Ένα δημοσιευμένο επιστημονικό έργο συναφές με τη Βυζαντινή Αγιογραφία (βιβλίο, μονογραφία, άρθρο
σε επιστημονικό περιοδικό ή κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο).



ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (για τα τρία τελευταία μαθησιακά πεδία)
Η μοριοδότηση για την κατάταξη στους πίνακες συγκριτικής βαθμολογίας των Ειδικών Επιστημόνων /
Εμπειρογνωμόνων θα γίνει ως εξής:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1
Συναφής Μεταπτυχιακός Τίτλος
Μη συναφής Μεταπτυχιακός Τίτλος
2
Συναφής Διδακτορικός Τίτλος
3

4

5

Μη συναφής Διδακτορικός Τίτλος
Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς
εκδοτικούς οίκους, κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς
εκδοτικούς οίκους, άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές).
Πέραν του ενός προαπαιτούμενου κάθε δημοσιευμένο έργο μοριοδοτείται με 3 μόρια με
μέγιστο αριθμό βαθμολογίας τα 15 μόρια.
Συναφής επαγγελματική εμπειρία ή/και διδακτικό έργο, επιπλέον της απαιτούμενης,
αθροιστικά. Ο μέγιστος αριθμός μηνών βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται
υπόψη, είναι οι εξήντα (60) 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 30 μόρια.
Προσωπική συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν την προσωπικότητα του
υποψηφίου και το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑ
10
5
20
10
Έως 15

Έως 30

Έως 35
100

Σημειώσεις:
1. Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό τίτλο (συναφή ή μη) και μεταπτυχιακό τίτλο (συναφή ή μη),
μοριοδοτείται μόνο για τον διδακτορικό τίτλο.
2. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερους από έναν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους, μοριοδοτείται
μόνο για έναν από αυτούς.
3. Η συνάφεια του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με το διδακτικό
αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
4. Η συνάφεια του δημοσιευμένου επιστημονικού έργου ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με το διδακτικό
αντικείμενο, για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
5. Η συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας ή/και του διδακτικού έργου ορίζεται σύμφωνα με τη Βυζαντινή
Μουσική για το 7ο μαθησιακό πεδίο και σύμφωνα με την Βυζαντινή Αγιογραφία για το 8ο και 9ο μαθησιακό
πεδίο.
6. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να δηλώσει με τον κωδικό τους έως ΕΩΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ με
σειρά προτεραιότητας. Ωστόσο, μπορεί να επιλεγεί μόνο σε ένα.
7. Για το κάθε διδακτικό αντικείμενο θα γίνει κατάρτιση ξεχωριστού πίνακα συγκριτικής βαθμολογίας.
8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού μία (1) αίτηση για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και η οποία πρέπει να περιέχει:
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1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Ένα δημοσιευμένο επιστημονικό έργο συναφές με τη Θεολογία, τη Βυζαντινή Μουσική ή τη Βυζαντινή
Αγιογραφία ανάλογα με το διδακτικό αντικείμενο, για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
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.
Για τη δήλωση της επαγγελματικής εμπειρίας/διδακτικό έργο συμπληρώνονται τα πεδία:
 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 το 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 του 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 μίας αίτησης στη δικτυακή πύλη e-IEP:
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει και να
συμπληρώσουν αποκλειστικά και μόνον σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία:
Α) δηλώνοντας με σειρά προτεραιότητας έως δύο (2) δύο διδακτικά αντικείμενα, όπως αυτά αναφέρονται με
τον κωδικό τους στην §1 της παρούσας πρόσκλησης,
Β) συμπληρώνοντας τα κριτήρια ένταξης στους Πίνακες Κατάταξης της συγκριτικής βαθμολογίας, όπως
περιγράφονται στην §7 της παρούσας πρόσκλησης.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε
(15) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα
http://www.iep.edu.gr, ήτοι έως και την Τρίτη 05.06.2018 και ώρα 15:00.
Δεν λαμβάνονται υπόψη:
α) Προτάσεις που αποστέλλονται με FAX ή εντύπως.
β) Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

9. 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 Αιτήσεων Υποψηφίων, 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.
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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 των Πινάκων Κατάταξης συγκριτικής βαθμολογίας θα
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του Δ.Σ. του
ΙΕΠ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1. Αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων (on/off κριτήρια) και ένταξη στους πίνακες συγκριτικής
βαθμολογίας για κάθε διδακτικό αντικείμενο εκείνων από τους υποψήφιους που τα ικανοποιούν.
2. Προσωπική συνέντευξη (θα κληθούν μόνοι οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα on –off κριτήρια)
3. Μοριοδότηση των υποψηφίων βάσει των μοριοδοτούμενων κριτηρίων επιλογής και δικαιολογητικών που
έχουν υποβάλει.
4. Κατάρτιση προσωρινών αξιολογικών πινάκων συγκριτικής βαθμολογίας των υποψηφίων κατά φθίνουσα
σειρά ανά διδακτικό αντικείμενο 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 στο
δείγμα δημοσιευμένου έργου.
5. Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Εξέταση Ενστάσεων από
την αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π.
6. Κατάρτιση
οριστικών
πινάκων
κατάταξης
συγκριτικής
βαθμολογίας
των
Ειδικών
Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων ανά διδακτικό αντικείμενο και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π
και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων τους τρεις πρώτους ανά διδακτικό
αντικείμενο για τους αντίστοιχους Κωδικούς Θέσεις του κάθε διδακτικού αντικειμένου. Εξαιρούνται τα
διδακτικά αντικείμενα: «Θέματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία», «Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας»,
«Θέματα Χριστιανικής Ηθικής» και «Θέματα Ποιμαντικής Θεολογίας», για τα οποία θα επιλέξει μεταξύ των
υποψηφίων τους δύο πρώτους για τους αντίστοιχους κωδικούς θέσεις.
8. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν μόνο για ένα διδακτικό αντικείμενο. Αν ένας υποψήφιος προκρίνεται σε δύο
διδακτικά αντικείμενα, θα επιλεγεί μόνο για εκείνο που έχει δηλώσει πρώτο.
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
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.
10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους υποψήφιους, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης συγκριτικής
βαθμολογίας των υποψηφίων με βάση τη βαθμολογία που θα έχουν λάβει ανά διδακτικό αντικείμενο. 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
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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.
5004/21.05.2018 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΄ 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 καθίσταται Οριστικός και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό
τόπο του ΙΕΠ.
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.
Σαββοπούλου, κ. Λειβαδίτης) 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ.

Για το καθένα από τα μαθησιακά πεδία οι αντίστοιχες συγγραφικές ομάδες που θα συσταθούν θα
εκπονήσουν:
1) Πρόγραμμα Σπουδών
2) Ψηφιακό Οδηγό Εκπαιδευτικού
3) Διδακτικό Εγχειρίδιο.
4) Για τη Βυζαντινή Μουσική το Πρόγραμμα Σπουδών, ο Οδηγός Εκπαιδευτικού και το Διδακτικό Βιβλίο θα
συνταχθούν με τη μορφή τόμου Α΄ για το Γυμνάσιο και τόμου Β΄ για το Λύκειο.
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Το Πρόγραμμα Σπουδών των μαθησιακών πεδίων 1 έως 6 καλύπτει σαράντα οκτώ διδακτικές ώρες το
καθένα, του 7ου μαθησιακού πεδίου διακόσες ογδόντα οκτώ ώρες (6Χ48=288), του 8 ου και του 9ου
μαθησιακού πεδίου εκατόν σαράντα τέσσερις ώρες (3Χ48=144).
2. Οι επιμέρους Διδακτικές Ενότητες των μαθησιακών πεδίων 1 έως 6 είναι είκοσι τέσσερις για το καθένα.
Καθεμιά από αυτές τις Διδακτικές Ενότητες καλύπτει δύο διδακτικές ώρες.
3. Οι Διδακτικές Ενότητες του 7ου μαθησιακού πεδίου είναι συνολικά εκατό σαράντα τέσσερις (6Χ24=144),
από τις οποίες οι πρώτες είκοσι τέσσερις διδάσκονται στην Α΄ Τάξη, οι επόμενες είκοσι τέσσερις στην Β΄
Τάξη και οι τελευταίες είκοσι τέσσερις στην Γ’ Τάξη αντίστοιχα του Γυμνασίου και του Λυκείου.
4. Οι Διδακτικές Ενότητες του 8ου και 9ου μαθησιακού πεδίου είναι συνολικά εβδομήντα δύο για το καθένα
(3Χ24=72), από τις οποίες οι πρώτες είκοσι τέσσερις διδάσκονται στην Α΄ Τάξη, οι επόμενες είκοσι
τέσσερις στην Β΄ Τάξη και οι τελευταίες είκοσι τέσσερις στην Γ’ Τάξη αντίστοιχα του Γυμνασίου και του
Λυκείου.
5. Οι τίτλοι και η σειρά των επιμέρους Διδακτικών Ενοτήτων για τα έξι πρώτα Προγράμματα Σπουδών θα
αποφασιστούν ύστερα από συνεργασία των αντίστοιχων συγγραφικών ομάδων με τον Επιστημονικό
Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει ως έργο του τον συντονισμό αυτών των συγγραφικών ομάδων.
6. Οι τίτλοι και η σειρά των επιμέρους Διδακτικών Ενοτήτων για τα τρία τελευταία Προγράμματα Σπουδών
θα αποφασιστούν ύστερα από συνεργασία των αντίστοιχων συγγραφικών ομάδων με το τέταρτο μέλος
της Επιστημονικής Ομάδας Έργου, το οποίο έχει ως έργο του τον συντονισμό αυτών των συγγραφικών
ομάδων.
7. Η τελική πρόταση για τους τίτλους και τη σειρά των επιμέρους Διδακτικών Ενοτήτων για όλα τα
Προγράμματα Σπουδών θα συνταχθεί από την Επιστημονική Ομάδα του Έργου, την οποία θα εισηγηθεί
για έγκριση από το Δ.Σ. του ΙΕΠ.
8. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα είναι προγράμματα διαδικασίας, ανοικτά και ευέλικτα, και ο διδάσκων
θα μπορεί να οργανώνει τη μαθησιακή διαδικασία χρησιμοποιώντας ποικίλα διδακτικά υλικά και
σύγχρονες στρατηγικές μάθησης.
9. Η κάθε Διδακτική Ενότητα στο Πρόγραμμα Σπουδών πρέπει να έχει της εξής τρίστηλη μορφή: α)
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, β) περιεχόμενα, γ) τίτλοι ενδεικτικών δραστηριοτήτων. Πρέπει
να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα περιεχόμενα και τις
ενδεικτικές δραστηριότητες της κάθε διδακτικής ενότητας.
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10. Οι ενδεικτικές δραστηριότητες πρέπει να επιλεγούν με βάση τα είδη των δραστηριοτήτων, τα οποία
προτείνονται στον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου (2014,
http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika-odigoi-ekpaideftikoy), σσ. 102-166.
11. Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα περιεχόμενα
και οι τίτλοι των ενδεικτικών
δραστηριοτήτων για τις Διδακτικές Ενότητες όλων των Προγραμμάτων Σπουδών θα αποφασιστούν ύστερα
από συνεργασία ανάμεσα στον ειδικό επιστήμονα που θα αναλάβει τη σύνταξή τους και τον Επιστημονικό
Υπεύθυνο, ο οποίος έχει ως έργο του τον αντίστοιχο συντονισμό.
12. Η τελική απόφαση για τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα περιεχόμενα και τους τίτλους των
ενδεικτικών δραστηριοτήτων όλων των Διδακτικών Ενοτήτων θα ληφθεί από την Επιστημονική Ομάδα του
Έργου ύστερα από εισηγήσεις των αντίστοιχων επιστημονικών υπευθύνων.
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων)
Η δράση περιλαμβάνει ανάπτυξη σχετικού CD-Rom με τίτλο «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων», ανάλογο
προς κάθε διδακτικό βιβλίο, με Διδακτικές Οδηγίες, σενάρια διδασκαλίας, στρατηγικές μάθησης και
πολυτροπικό υλικό, όπως κείμενα σε πρωτότυπο ή σε μετάφραση, δοκίμια, εικονιστικό υλικό, χάρτες κ.λπ.
Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού θα πρέπει για το κάθε διδακτικό αντικείμενο να είναι οργανωμένος με τέτοιο
τρόπο, ώστε να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στην πραγματοποίηση της διδασκαλίας, στηριζόμενος στα
αντίστοιχα τμήματα του Προγράμματος Σπουδών και του Διδακτικού Εγχειριδίου. Για τον λόγο αυτό η σύνταξη
του Οδηγού Εκπαιδευτικού πρέπει να λάβει υπόψη της τα εξής:
1. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας πρέπει να είναι εστιασμένος και ξεκάθαρος και να αναδεικνύει όχι μόνο τις
πρακτικές όψεις της διδασκαλίας μας, αλλά και το εκπαιδευτικό σκεπτικό.
2. Τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας όσο στην πραγματοποίηση της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός θα
πρέπει να μάθει να ορίζει τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και να οργανώνει δραστηριότητες,
οι οποίες θα αντιστοιχούν κλιμακωτά στα επίπεδα κατάκτησης της επιδιωκόμενης μάθησης.
3. Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για το κάθε μαθησιακό πεδίο θα είναι ενιαίος με εξαίρεση το 7ομαθησιακό
πεδίο, στο οποίο θα είναι με τη μορφή τόμου Α΄ και Β΄.
4. Προκειμένου να υποστηριχθεί ο εκπαιδευτικός στον σχεδιασμό διδασκαλίας, ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για
το κάθε διδακτικό αντικείμενο περιέχει τέσσερα παραδείγματα σχεδιασμού διδασκαλίας έκτασης τρεις
έως τέσσερις σελίδες το καθένα. Σχετικά με τη φόρμα σύμφωνα με την οποία πρέπει να είναι δομημένα
τα παραδείγματα, όπως και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η περιγραφή τους βλ. Οδηγός
Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά (2017, http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika-odigoi-ekpaideftikoy), σσ.
52-291.
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ
Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση/ανάπτυξη νέων διδακτικών βιβλίων και βιβλίων αναφοράς της
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου). Τα διδακτικά εγχειρίδια θα πρέπει να ανταποκρίνονται
κάθε φορά στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών και να αποτελούν χρήσιμα εργαλεία τόσο για τον/την
εκπαιδευτικό, όσο και για τον μαθητή/τη μαθήτρια. Η δομή και οργάνωσή τους με βάση τις Διδακτικές
Ενότητες του Προγράμματος Σπουδών.
Α. Γενικές Αρχές. Για την κάθε Διδακτική Ενότητα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να υπηρετούνται:
1. Τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα, τα Περιεχόμενα και οι Ενδεικτικές Δραστηριότητες της
κάθε επιμέρους Διδακτικής Ενότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών.
2. Οι κειμενογλωσσολογικές προϋποθέσεις της κατανόησης των εννοιών από τους μαθητές.
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3. Η προτεινόμενη μέθοδος της διδασκαλίας, η οποία αναλύεται στον Οδηγό Εκπαιδευτικού για το κάθε
μαθησιακό πεδίο.
4. Η έκταση του κειμένου και του υλικού δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα
Σπουδών και τα όρια του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου.
5. Η αξιοποίηση έγκυρου και αξιόπιστου εκπαιδευτικού υλικού για τις δραστηριότητες.
Β. Δομή Διδακτικής Ενότητας
Ι. Στις Διδακτικές Ενότητες των έξι πρώτων μαθησιακών πεδίων θα περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Κεφαλίδα στην οποία να αναφέρεται η βασική έννοια της διδακτικής ενότητας
2. Ένα πολυτροπικό διδακτικό κείμενο έκτασης τεσσάρων σελίδων, το οποίο θα αναλύει τα Περιεχόμενα του
Προγράμματος Σπουδών και θα υπηρετεί τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα. Το κείμενο σε
αυτές τις σελίδες θα πρέπει να κατέχει ποσοστό 50%, ενώ ο υπόλοιπος χώρος θα πρέπει να καλύπτεται με
απεικονίσεις υψηλής ανάλυσης ή υποστηρικτικά-βοηθητικά κείμενα σύµφωνα µε τους κανόνες της
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε επιμέρους εννοιολογική ενότητα να υπάρχουν πλαγιότιτλοι.
3. Υλικό (κείμενα και εικαστικό υλικό υψηλής ανάλυσης) συνοδευόμενο από δραστηριότητες έκτασης
τεσσάρων σελίδων, το οποίο θα ανταποκρίνεται στα Περιεχόμενα του Προγράμματος Σπουδών και θα
υπηρετεί τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα.
4. Για την επιλογή του υλικού και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η
ιστοσελίδα
του
Φωτόδεντρου
(Εθνικός
Συσσωρευτής
Εκπαιδευτικού
Περιεχομένου:
http://photodentro.edu.gr/aggregator/browsebytaxon) και να αξιοποιηθεί το υλικό του σύμφωνα με την
κρίση των συγγραφικών ομάδων.
5. Η συνολική έκταση κάθε διδακτικής ενότητας να είναι οκτώ σελίδες.
6. Η συνολική έκταση των διδακτικών ενοτήτων στο εγχειρίδιο είναι εκατό ενενήντα δύο (192) σελίδες.
ΙΙ. Στις Διδακτικές Ενότητες των τριών τελευταίων μαθησιακών πεδίων θα περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Κεφαλίδα στην οποία να αναφέρεται η βασική έννοια της διδακτικής ενότητας
2. Οι διδακτικές ενότητες στον καθένα από τους δύο τόμους της Βυζαντινής Μουσικής και τους δύο τόμους
της Βυζαντινής Αγιογραφίας να είναι χωρισμένες σε τρεις ομάδες (24+24+24), οι οποίες αντιστοιχούν στις
τρεις τάξεις.
3. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των συγγραφέων του διδακτικού εγχειριδίου ο τρόπος με τον οποίο
θα αποφασίσουν την έκταση του διδακτικού πολυτροπικού κειμένου της κάθε διδακτικής ενότητας, όπως
επίσης και το υλικό των σχετικών δραστηριοτήτων σύμφωνα µε τους κανόνες της πνευματικής
ιδιοκτησίας. Το εικαστικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης. Σε κάθε
περίπτωση αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα Περιεχόμενα του Προγράμματος Σπουδών και
να υπηρετούν τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα.
4. Για την επιλογή του υλικού και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων σε σχέση με την Βυζαντινή
Αγιογραφία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιστοσελίδα του Φωτόδεντρου (Εθνικός Συσσωρευτής
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: http://photodentro.edu.gr/aggregator/browsebytaxon) και να αξιοποιηθεί
το υλικό της σύμφωνα με την κρίση των συγγραφικών ομάδων.
5. Η συνολική έκταση του καθενόςαπό τους δύο τόμους της Βυζαντινής Μουσικής και τους δύο τόμους της
Βυζαντινής Αγιογραφίας πρέπει να είναι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) σελίδες.
ΙΙΙ. Προδιαγραφές Υλικού Δραστηριοτήτων
1. Το περιεχόμενο των κειμένων στο υλικό δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ηλικία και
το νοητικό επίπεδο των μαθητών/μαθητριών, σε γλώσσα κατανοητή και σύγχρονη.
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2. Οι παραπομπές των επιλεγμένων παραθεμάτων στις πηγές να είναι πλήρεις και ακριβείς.
ΙV. Γλωσσάρι
Στο τέλος του κάθε διδακτικού βιβλίου να υπάρχει γλωσσάρι των βασικών όρων ή λέξεων, προκειμένου οι
μαθητές/μαθήτριες να εξοικειωθούν με τη γλώσσα και ορολογία και να διευρύνουν τη σκέψη και τα
εκφραστικά τους μέσα.
V. Βιβλιογραφικές αναφορές
Στο τέλος του κάθε διδακτικού βιβλίου να υπάρχει βιβλιογραφία με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές των
κειμένων που περιέχονται.
VI. Τεχνοτυπογραφικά χαρακτηριστικά
1. Ο σχεδιασμός των σελίδων του βιβλίου να γίνει με κριτήριο τις δυνατότητες πρόσληψης από τους μαθητές
με τρόπο ελκυστικό και ενδιαφέροντα.
2. Η σελίδα έχει μέγεθος A4 (21 x 29.7 cm) διπλής όψης.
3. Κατά τη σύνταξη του κειμένου τηρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές σελιδοποίησης: Γραμματοσειρά:
Calibri 11 pt για το κείμενο του κυρίως σώματος.
4. H αναγραφή των τίτλων των κεφαλαίων γίνεται με Calibri 16 pt σε νέα σελίδα σε απόσταση 7 εκ. περ. από
την κορυφή της σελίδας. H αναγραφή των μεσαίων τίτλων γίνεται με Calibri 12pt bold. Η στοίχιση είναι
πλήρης και το διάστιχο 1.15’. Οι παράγραφοι δεν έχουν εσοχή.
5. Όλα τα περιθώρια: αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω θα πρέπει να είναι 2.5 cm. Οι σελίδες πλην των κενών,
πρέπει να έχουν αρίθμηση στο κέντρο του υποσέλιδου. Κατά την αναγραφή των τονισμένων λέξεων και
των ονομάτων, δεν κάνουμε χρήση κεφαλαίων γραμμάτων. Οι τίτλοι των κεφαλαίων επαναλαμβάνονται
με κεφαλαία των 9 pt σε κάθε σελίδα, με τη μορφή των κεφαλίδων (headers).
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