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

και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη: 

 

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

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

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

2. Την υπ´ αρ. πρωτ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ.Β´/10-12-2018) περί «Κανονισμού 

Εσωτερικής Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 19 του ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 69 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α´/12-

06-2018). 

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

Ευρώπης, όπως ισχύουν.  

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει. 

6. Την υπ  ́ αριθμ. ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της YA 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β 3́521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών -

Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ), όπως τροποποιήθηκε με τις 

υπ  ́αριθμ. 32492/20 και 75365/21 ΥΑ και ισχύει. 

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

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

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

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

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

διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις. 

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

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

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

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

Χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με τον 

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

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

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

10. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του 

άρθρου 58 του ν. 4075/12 (ΦΕΚ 89 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 181 του ν. 4823/21 (ΦΕΚ 136 

Α) και ισχύει. 

11. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 

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

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26Α) και του άρθρου 28 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη 
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εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

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

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

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

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

παραπάνω 

14. Τις διατάξεις του v. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 104, σύμφωνα με το οποίο «Κάθε σχολικό 

έτος διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της 

ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων σε θέματα 

ευρύτερων/γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των 

Μαθηματικών».  

15. Την υπ’ αριθμ. 140591/22-12-2021 Πρόσκληση (ΕΔΒΜ183) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

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

16. Την υπ’ αρ. 22744/30-12-2021 Πράξη 70/29-12-2021 του ΔΣ του ΙΕΠ (ΑΔΑ: ΨΩΛΣΟΞΛΔ-ΑΣ) με την οποία 

εγκρίνεται η συμμετοχή του ΙΕΠ στην υπ’ αριθμ. 140591/22-12-2021 στην Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 

183 (Α/Α ΟΠΣ: 5605) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και ορίζεται Υπεύθυνος της Πράξης με τίτλο «Διεξαγωγή εξετάσεων 

διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους 

μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων». 

17. Την υπ’ αρ. 8/3-2-2022 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίνεται η 

διενέργεια της παρούσας Πρόσκλησης για την επιλογή Εποπτών και Θεματοδοτών. 

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

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί η Ένταξη της Πράξης «Διεξαγωγή εξετάσεων 

διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους 

μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων» με κωδικό ΟΠΣ 5161483 και η έγκριση της σχετικής 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. 

19. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Διεξαγωγή 

εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και 

τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων» με κωδικό ΟΠΣ 5161483, κατόπιν ένταξής της.  

 

Απευθύνει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 
για την υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού 

χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ 

Τάξης των γυμνασίων», με κωδικό ΟΠΣ 5161483.  

 

Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση αφορά ανάθεση σε: 
 
• Τέσσερις (4) Επόπτες, ένας (1) ανά γνωστικό αντικείμενο και βαθμίδα εκπαίδευσης 
 
• Έως είκοσι (20) Θεματοδότες, πέντε (5) ανά γνωστικό αντικείμενο και βαθμίδα εκπαίδευσης 
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1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Αντικείμενο της Πράξης  

Από το σχολικό έτος 2021-2022 διενεργούνται, σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για 

τους μαθητές/-τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων σε θέματα 

σχετικά με τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας και των Μαθηματικών.   

Ειδικότερα για την προετοιμασία και την εποπτεία της διεξαγωγής των εξετάσεων: 

• Συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ) με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, η οποία 

διαμορφώνει το θεωρητικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των διαγνωστικών εξετάσεων και έχει την 

ευθύνη της επιστημονικής τεκμηρίωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και της σύνταξης του 

Οδηγού Εκπόνησης Θεμάτων. 

• Δημιουργείται αποθετήριο Θεμάτων, το οποίο αναρτάται σε ειδική πλατφόρμα του ΙΕΠ. Τα θέματα 

παραμένουν απόρρητα μέχρι την ημέρα της εξέτασης, πλην της δημοσίευσης ενδεικτικών θεμάτων. 

• Οι εθνικές εξετάσεις διενεργούνται ταυτόχρονα στις επιλεγείσες σχολικές μονάδες σε ημέρα και 

ώρα που θα οριστεί με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ. Την ημέρα της εξέτασης, η Επιστημονική Επιτροπή 

διενεργεί ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των θεμάτων. Τα θέματα αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά και, με ευθύνη του/της Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας, εκτυπώνονται και 

διανέμονται σε έντυπη μορφή στους/στις μαθητές/-ήτριες. Οι απαντήσεις των μαθητών/-τριών 

σημειώνονται σε ειδικά διαμορφωμένα έντυπα (απαντητικά δελτία), τα οποία αποστέλλονται 

νωρίτερα στα σχολεία, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Τα έντυπα των απαντήσεων των σχολικών 

μονάδων συγκεντρώνονται και αποστέλλονται άμεσα στο ΙΕΠ, προκειμένου οι απαντήσεις να 

καταχωριστούν, μετά από σάρωση των απαντητικών δελτίων, σε ειδικά διαμορφωμένη βάση 

δεδομένων και να γίνει η στατιστική επεξεργασία τους. Την ευθύνη ερμηνείας των αποτελεσμάτων 

έχει η Επιστημονική Επιτροπή. 

 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2021-22, oι εθνικές εξετάσεις υλοποιούνται σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών/-τριών, το οποίο ορίζεται σε έως 6.000 μαθητές/-τριες για τη Στ’ 

Δημοτικού και έως 6.000 μαθητές/-τριες για τη Γ’ Γυμνασίου. Οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες (έως και 

600 στον αριθμό) επιλέγονται βάσει στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της 

Επιστημονικής Επιτροπής, με σκοπό τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας 

και ορίζονται με Υπουργική Απόφαση. 

 

1.2 Αντικείμενο του έργου των Εποπτών και των Θεματοδοτών 

Η διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων αφορά στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

των Μαθηματικών (Δημοτικό - Γυμνάσιο). 

 

Για καθένα από τα γνωστικά αντικείμενα επιλέγεται ένας Επόπτης, ο οποίος, βάσει του Οδηγού Εκπόνησης 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

είναι η ένταξη της Πράξης «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της 

ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων» με κωδικό ΟΠΣ 

5161483στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-

2020 και η έγκριση της σχετικής Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα.  
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Θεμάτων, αναλαμβάνει την επιστημονική καθοδήγηση και ανατροφοδότηση των Θεματοδοτών του 

αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου αναπτύσσοντας υλικό καθοδήγησης των Θεματοδοτών, στο οποίο θα 

περιλαμβάνεται η εκπόνηση ενός (1) ενδεικτικού θέματος για το γνωστικό αντικείμενο που θα του ανατεθεί.  

Ο Επόπτης βεβαιώνει την καλή εκτέλεση και παραλαβή των παραδοτέων των Θεματοδοτών και τα 

διαβιβάζει στον Υπεύθυνο έργου προκειμένου να γίνει η οριστική παραλαβή τους από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, 

κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της ΕΕ. 

 

Ο κάθε Θεματοδότης, υπό τον συντονισμό, την επιστημονική καθοδήγηση και την ανατροφοδότηση του 

Επόπτη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, αναλαμβάνει την εκπόνηση τριών (3) συνολικά θεμάτων 

(ομάδας με πλήρη ανάπτυξη από 12 έως 15 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής), σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Οδηγό Εκπόνησης Θεμάτων και τις προϋποθέσεις εννοιολογικής εγκυρότητας 

(construct validity) και εγκυρότητας περιεχομένου (content validity). Ο Επόπτης βεβαιώνει την καλή 

εκτέλεση των εργασιών του Θεματοδότη. Τα θέματα, μετά την οριστική παραλαβή τους από το Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π., καταχωρούνται στο αποθετήριο του Ι.Ε.Π. 

 

Προβλέπεται η αναθεώρηση/διόρθωση/συμπλήρωση των θεμάτων μετά από την εκάστοτε διενέργεια 

εξετάσεων. 

 

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Η κατανομή των θέσεων των τεσσάρων (4) Εποπτών και των είκοσι (20) Θεματοδοτών αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Γνωστικό Αντικείμενο 

Επόπτες Θεματοδότες 

Κωδικ
ός 

Θέσης 
Αριθμός 
Θέσεων 

Συνολικός 
χρόνος 

απασχόλησ
ης ανά  
θέση 

Κωδι
κός 
Θέσ
ης Αριθμός 

Θέσεων 

Συνολικός 
χρόνος 

απασχόλησ
ης   ανά 

θέση 

Νεοελληνική Γλώσσα 
(Δημοτικό) 

ΚΘ1 
1 

2 α/μ ΚΘ5 
5 

2 α/μ 

Μαθηματικά 
(Δημοτικό) 

ΚΘ2 
1 

2 α/μ 
ΚΘ6 

5 
2 α/μ 

Νεοελληνική Γλώσσα 
(Γυμνάσιο) 

ΚΘ3 
1 

2 α/μ 
ΚΘ7 

5 
2 α/μ 

Μαθηματικά 
(Γυμνάσιο) 

ΚΘ4 
1 

2 α/μ 
ΚΘ8 

5 
2 α/μ 

     ΣΥΝΟΛΟ  4 8  20 40 

 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Δικαιούχοι αιτήσεως: 

Επόπτες: 

α) Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες με διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο οι οποίοι είναι 

κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, 

β) Εν ενεργεία Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής, 

με τουλάχιστον δέκα (10) έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, κλάδου ΠΕ70 για τις ΚΘ1 και ΚΘ2, ΠΕ02 για την ΚΘ3 και ΠΕ03 για την ΚΘ4. 
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Θεματοδότες: 

Εν ενεργεία Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής, με 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, κλάδου ΠΕ70 για τις ΚΘ5 και ΚΘ6, ΠΕ02 για την ΚΘ7 και ΠΕ03 για την ΚΘ8. 

 

Επισημαίνεται ότι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης καθώς και τα μέλη 

Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. που συνταξιοδοτούνται μετά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων, όπως επίσης και οι 

εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι απολύονται μετά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων, 

συνεχίζουν να θεωρούνται ενεργοί στον πίνακα κατάταξης για ανάθεση και παροχή έργου.  

 

Σημειώνεται ότι τα στελέχη της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π., δεν έχουν δικαίωμα αιτήσεως για το διάστημα 

που υπηρετούν στους εν λόγω φορείς. 
 

 

3.2 Μοριοδοτούμενα κριτήρια 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ     

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΟΠΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

ΜΟΡΙΑ ΕΩΣ ΜΟΡΙΑ ΕΩΣ 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Α. Διδακτορικό  συναφές με τη Διδακτική της  Νεοελληνικής 
Γλώσσας/Μαθηματικών (1)* 

15 

15 

15 

15 
Β. Μεταπτυχιακό συναφές με τη διδακτική Νεοελληνικής 
Γλώσσας/Μαθηματικών (1)* 

5 5 

2 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Α. Αυτοδύναμη διδασκαλία σε πρόγραμμα προπτυχιακών 
ή/και μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με 
την Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας/Μαθηματικών (2)* 

20 

20 

10 

30 Β. Διδακτική προϋπηρεσία κατά την τελευταία δεκαετία σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο στο γνωστικό αντικείμενο της 
Νεοελληνικής Γλώσσας/Μαθηματικών στο 
Δημοτικό/Γυμνάσιο (3)* 

10 30 

3 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

Α. Συμμετοχή στην ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Σπουδών ή/και Οδηγών Εκπαιδευτικού στη Νεοελληνική 
Γλώσσα/Μαθηματικά (4)* 

  
  

Α1. Συμμετοχή ως Συντονιστής/Επόπτης ομάδας εργασίας 
(5)* 

15 
20 

5 
10 

Α2. Συμμετοχή ως μέλος ομάδας εργασίας (6)* 10 10 

4 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Επιστημονικός Συντονισμός/ εποπτεία 
Πανελληνίων/διεθνών μαθητικών διαγωνισμών στο πεδίο 
αξιολόγησης γνώσεων/ικανοτήτων/δεξιοτήτων μαθητών (7)* 

20 

20 

10 

20 Β. Μέλος Επιτροπής ανάπτυξης/επιλογής/αξιολόγησης 
θεμάτων Πανελληνίων/διεθνών μαθητικών διαγωνισμών στο 
πεδίο της διαγνωστικής αξιολόγησης 
γνώσεων/ικανοτήτων/δεξιοτήτων μαθητών (8)* 

10 20 

5 ΔΕΙΓΜΑ 

Ενδεικτικό θέμα εξετάσεων στο γνωστικό αντικείμενο 
ενδιαφέροντος  (βάσει του παραρτήματος 1 για τη 
Νεοελληνική Γλώσσα και του παραρτήματος 2 για τα 
Μαθηματικά) (9)* 

25 25 25 25 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     100   100 
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(1)* α) Αν ο/η υποψήφιος/α έχει Διδακτορικό τίτλο και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφή με το 

Γνωστικό Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, μοριοδοτείται μόνο για τον Διδακτορικό τίτλο.  

β) Αν ο/η υποψήφιος/α έχει περισσότερους από έναν Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς τίτλους 

συναφείς με το Γνωστικό Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, μοριοδοτείται μόνο για έναν από αυτούς 

(για τον  ανώτερο). 

γ) Αν ο/η υποψήφιος/α έχει Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο, που δεν είναι συναφής με το Γνωστικό 

Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, δεν μοριοδοτείται. 

(2)* ένα (1) μόριο ανά εξάμηνο για τους Επόπτες και μισό (0,5) μόριο ανά εξάμηνο για τους Θεματοδότες 

(3)* επισημαίνεται ότι για το ίδιο έργο μοριοδοτείται είτε το Α1 είτε το Α2 (όποιο είναι ανώτερο).  

(4)* ένα (1) μόριο ανά έτος για τους Επόπτες και τρία (3) μόρια ανά έτος για τους Θεματοδότες (βλ. 

Παράρτημα 3: Βεβαίωση Διδακτικής Προϋπηρεσίας σε σχολική μονάδα της αντίστοιχης βαθμίδας). 

(5)* πέντε (5) μόρια για κάθε έργο για τους Επόπτες (κατά μέγιστο 15 μόρια) και δυόμισι (2,5) μόρια για 

κάθε έργο για τους Θεματοδότες (κατά μέγιστο 5 μόρια). 

(6)*  πέντε (5) μόρια για κάθε έργο για τους Επόπτες (κατά μέγιστο 10 μόρια) και 5 μόρια για κάθε έργο για 

τους Θεματοδότες (κατά μέγιστο 10 μόρια). 

(7)* πέντε (5) μόρια ανά διαγωνισμό. 

(8)*  τρία (3) μόρια ανά διαγωνισμό. 

(9)* αιτήσεις που θα υποβληθούν χωρίς δείγμα απορρίπτονται. 

 

 

3.3 Βασικές Επισημάνσεις για τους Υποψήφιους 

• Κάθε υποψήφιος δύναται να καταθέσει αίτηση για ένα μόνο ρόλο (Επόπτη, Θεματοδότη).  

• Κάθε υποψήφιος δύναται να καταθέσει αίτηση για ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο. 

• Οι υποψήφιοι συμμετέχουν με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία, σχετικά με 

τα όρια αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου 

που θα πρέπει να λάβουν για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου (αφορά στους δημοσίους 

υπαλλήλους). 

 

 

4. ΕΡΓΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1. Παραδοτέα 

Έργο των Εποπτών είναι: 

1. Η συνεργασία με την ΕΕ για την τήρηση των προδιαγραφών και θεωρητικών αρχών των εξετάσεων. 

2. Η αξιοποίηση των οδηγιών της ΕΕ για την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης των Θεματοδοτών, στο 

οποίο θα περιλαμβάνεται η εκπόνηση ενός (1) ενδεικτικού θέματος για το γνωστικό αντικείμενο 

που θα του ανατεθεί.  
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3. Η επιστημονική καθοδήγηση και ανατροφοδότηση των Θεματοδοτών του αντίστοιχου γνωστικού 

αντικειμένου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και γνωμοδοτήσεις της ΕΕ, καθώς και η βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης του έργου τους.  

4. Η σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης και ανατροφοδότησης.  

 

Έργο των Θεματοδοτών είναι:  

1. Η συνεργασία με τον Επόπτη του γνωστικού αντικειμένου που θα τους ανατεθεί.  

2. Η σύνταξη/αναθεώρηση/συμπλήρωση τριών (3) συνολικά θεμάτων (ομάδας με πλήρη ανάπτυξη 

από 12 έως 15 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής).  

 

4.2. Παραδοτέα 

 

Παραδοτέα των Εποπτών είναι: 

• Π.1 Υλικό καθοδήγησης θεματοδοτών  

(Ενδεικτικός χρόνος παράδοσης: έως 15 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης)  

• Π.2 Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης των θεματοδοτών  

• Π.3 Εκθέσεις παρακολούθησης και ανατροφοδότησης (Αρχική, Ενδιάμεση, Τελική)  

(Ενδεικτικός χρόνος παράδοσης: Αρχική έως 1,5 μήνα μετά την παράδοση του Υλικού 

καθοδήγησης στους Θεματοδότες, Ενδιάμεση έως 31/03/2023, Τελική έως 31/07/2023 )  

 

 

Παραδοτέα των Θεματοδοτών είναι:  

• Π.1. Θέματα διαγνωστικών εξετάσεων (αρχική έκδοση: έως 1 μήνα μετά την παραλαβή του 

υλικού καθοδήγησης, ενδιάμεση έκδοση: έως 01/03/2023 και τελική έκδοση: έως 

30/06/2023) 

 

Τα παραδοτέα των Εποπτών και των Θεματοδοτών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης αυτών 

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

της Πράξης. 

 

4.3. Παραλαβή 

Η παραλαβή των παραδοτέων των Εποπτών θα πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, κατόπιν σχετικής 

εισήγησης του Υπευθύνου της Πράξης και βάσει βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του Υπευθύνου της Πράξης 

μετά από θετική γνωμοδότηση της Ε.Ε. Στην περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις, ο Επόπτης 

υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις και να επανυποβάλει το παραδοτέο μέσα σε διάστημα 

δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διατύπωση των παρατηρήσεων. 

 

Η παραλαβή του έργου των Θεματοδοτών θα πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, κατόπιν σχετικής 

εισήγησης του Υπευθύνου της Πράξης και βάσει των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης που θα έχουν καταθέσει 

οι αντίστοιχοι Επόπτες, μετά από θετική γνωμοδότηση της Ε.Ε. Προϋπόθεση για την παραλαβή του έργου 

των Θεματοδοτών είναι η παραλαβή του έργου του αντίστοιχου Επόπτη.  Στην περίπτωση που υπάρχουν 

παρατηρήσεις από τον αντίστοιχο Επόπτη, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις 

και να επανυποβάλει το παραδοτέο μέσα σε διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη διατύπωση των 

παρατηρήσεων. 
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5. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Για τους Επόπτες 

Η αμοιβή του Επόπτη αντιστοιχεί σε έως δύο (2) ανθρωπομήνες στη βάση των 2.200€ ανά ανθρωπομήνα. Η 

δαπάνη εκκαθαρίζεται συνολικά με την υποβολή των παραδοτέων. Επισημαίνεται ότι οι βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης του έργου των Θεματοδοτών και η συμμετοχή σε συναντήσεις (διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) 

αποτελούν βασικές υποχρεώσεις και δεν αποζημιώνονται χωριστά.  

 

Για τους Θεματοδότες 

Η αμοιβή του Θεματοδότη αντιστοιχεί σε έως δύο (2) ανθρωπομήνες στη βάση των 2.000€ ανά 

ανθρωπομήνα. Η δαπάνη εκκαθαρίζεται συνολικά με την υποβολή των παραδοτέων. Επισημαίνεται ότι η 

συμμετοχή σε συναντήσεις (διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) αποτελεί βασική υποχρέωση και δεν 

αποζημιώνεται χωριστά.  

 

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

κείμενη νομοθεσία (παρ. 2 του άρθρου 104 Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 3833/2010 

(ΦΕΚ 40/Α΄), εδ. β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α΄), σε συνδυασμό με την 

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

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

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

από το χρόνο ισχύος της σχετικής πρόβλεψης.  

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

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

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή των Αντισυμβαλλόμενων, εφόσον αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα 

πραγματοποιηθεί, βάσει των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τα όρια αμοιβών των 

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

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

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

 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Οι Επόπτες θα απασχοληθούν έως τον Αύγουστο 2023 και οι Θεματοδότες έως τον Ιούλιο 2023. 

H ισχύς της ανάθεσης άρχεται από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στη Διαύγεια. 

Η διάρκεια της απασχόλησης δύναται να παραταθεί με βάση τις ανάγκες της Πράξης, χωρίς αύξηση 

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

αυτεπιστασίας. 

 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο Επόπτη Πιλοτικής Εφαρμογής/Υποστηρικτή-
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Επιμορφωτή Πιλοτικής Εφαρμογής/Επόπτη Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού,  καλούνται να 

υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 4/2/2022 και 

ώρα 15:00 έως 15/2/2022 και μέχρι τις 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική 

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

Σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι στα εξής σημεία: 

1. ΕΡΓΑ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  

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

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Διεξαγωγή 

εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους 

μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων» με MIS: 5161483 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΩΝ. 

 

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

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

όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 

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

των προτάσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. 

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

ΙΕΠ, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

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

παρούσα Πρόσκληση. 

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

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

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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

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

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

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

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

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

ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται αντίγραφο 

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

γνωστικό αντικείμενο, καθώς και απλό αντίγραφο της επίσημης μετάφρασής της.  

2. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας. 

3. Αποδεικτικά έγγραφα επιστημονικού/ερευνητικού έργου: Σχετική Σύμβαση ή/και άλλο 

παραστατικό παροχής έργου από τα οποία να προκύπτει με σαφήνεια ο ρόλος και το 

αντικείμενο εργασίας καθώς και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης εμπειρίας. Συνοδευτικά 

βεβαιώσεις Επιστημονικού Υπευθύνου.   

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo%20από%204/2/2022
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo
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4. Βεβαίωση από τον φορέα διενέργειας του Διαγωνισμού και συνοδευτικά η σχετική έγκριση από 

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

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

Επιτροπή αξιολόγησης, που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του ΙΕΠ. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις χωρίς δείγμα δεν 

αξιολογούνται και απορρίπτονται. 

 

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

• Αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων. 

• Μοριοδότηση των υποψηφίων σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.   

• Αξιολόγηση του δείγματος. 

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

ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

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

ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της σχετικής ανάρτησης του προσωρινού Μητρώου 

κατάταξης.  

• Εξέταση Ενστάσεων από αρμόδια Επιτροπή του ΙΕΠ. 

• Κατάρτιση οριστικού Πίνακα και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύει η ακόλουθη σειρά Κριτήριο 4→ Κριτήριο 2→ Κριτήριο 3→ Κριτήριο 5→  

Κριτήριο 1 

Αν και μετά το Κριτήριο 1 είναι ισόβαθμοι θα διενεργηθεί κλήρωση. 

 

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

• Απόφαση Ανάθεσης από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, στην οποία θα καθορίζεται το αντικείμενο του 

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

ένστασης. 

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

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

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

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

του έργου του. 

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

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

ενδιαφερομένων, ρητώς και ανεπιφυλάκτως, κάθε αξίωσης.  

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

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

τις  ανάγκες υλοποίησης του έργου της καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προκύπτει η ανάγκη 

κάλυψης της εν λόγω θέσης.  

http://iep.edu.gr/
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Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Απόφαση Ανάθεσης καθώς και η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, τελούν 

υπό την αίρεση της έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού 

χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ 

Τάξης των γυμνασίων» με κωδικό ΟΠΣ 5161483. 

 

4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

κατά του συνόλου των υποψηφίων.  

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

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

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

υποβολής ένστασης.  

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που 

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

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

 

Γ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

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

και τις οδηγίες των Αρμόδιων προσώπων και Οργάνων. 

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

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

μη συμμόρφωσής του/της σε σχετική έγγραφη προειδοποίηση του Υπεύθυνου της Πράξης για πλημμελή 

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

Επιτροπής και απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ.  

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

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

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

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

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

άσκηση του επαγγέλματός του/της. 

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

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

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και βιομηχανική ιδιοκτησία του ΙΕΠ, 

που μπορεί μόνο αυτό να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. Η πνευματική ιδιοκτησία 

περιλαμβάνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ερευνητικού έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το 
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δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού με αυτό (ηθικό δικαίωμα), όπως τα δικαιώματα αυτά 

αναλύονται στα σχετικά άρθρα του Ν.2121/93. Το ΙΕΠ δύναται να επεκτείνει, τροποποιεί και να διαθέτει 

όλα τα ανωτέρω στοιχεία χωρίς προηγούμενη άδεια του/της Αντισυμβαλλόμενου/ης.  

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

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

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

των δικαιωμάτων αυτών, απεκδυόμενος/η κάθε σχετικού δικαιώματος. Επίσης ο/η δημιουργός του 

έργου δεσμεύεται ότι δεν θα εγείρει ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού σε 

περίπτωση νέας έκδοσης του έργου ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίες αλλαγές ή 

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

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

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

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

για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΙΕΠ. Απαγορεύεται ρητά στον/ην 

Αντισυμβαλλόμενο/η να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο.  

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

διατάξεων που προβλέπονται στο Ν. 4624/19 (ΦΕΚ 137/Α’/29-8-2018) περί της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

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

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 

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

και άλλες διατάξεις και σε όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, οδηγίες, αποφάσεις, εγκυκλίους και 

κανονισμούς, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που διέπουν την νόμιμη 

εκτέλεση του έργου και την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών και ότι αναλαμβάνει πλήρως τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο, όσον αφορά στη διασφάλιση του απορρήτου και στην 

ασφάλεια της διαχείρισης και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τυχόν θα 

περιέλθουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε γνώση του/της, κατά την παροχή των υπηρεσιών του/της και την 

εκπλήρωση των συμβατικών του/της υποχρεώσεων, τις οποίες θα αναλάβει με την Απόφαση ανάθεσης 

έργου. 

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

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

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

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

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

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

προσδιορίζοντας τους λόγους που την καθιστούν αναγκαία. 

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

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

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

διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οποιαδήποτε 

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

δύναται να γίνει μόνο εγγράφως αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 

συμφωνία, και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 
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8. Επισημαίνεται ότι ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η, εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος, υποχρεούται να 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σύμφωνα με την Απόφαση ανάθεσης.   

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

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

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

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

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

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

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

 

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

ηλεκτρονικά με ερωτήματα (tickets), στην ιστοσελίδα: 

https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=62 

 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: 

• στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» 

• στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. στη διαδρομή ΕΡΓΑ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ . Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με 

την Πρόσκληση (Διευκρινίσεις, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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Παράρτημα 1: Σχέδιο Δείγματος για την Νεοελληνική Γλώσσα 

Το Δείγμα περιλαμβάνει ένα (1) προτεινόμενο θέμα -του υποψηφίου- (γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 

χαρακτήρων 11, διάστημα 0 και διάστιχο 1,5) 

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα 

Βαθμίδα:      □   Δημοτικό   □   Γυμνάσιο 

 

Διατύπωση του θέματος (έως 350 λέξεις): 

 

 

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (έως 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής): 

 

 

 

 

 

Σωστές απαντήσεις: 

 

 

 

 

Τεκμηρίωση (με σχετικές παραπομπές) της συνάφειας του προτεινόμενου θέματος με το 

Πρόγραμμα Σπουδών του γνωστικού αντικειμένου (έως 250 λέξεις) 
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Παράρτημα 2: Σχέδιο Δείγματος για τα Μαθηματικά 

Το Δείγμα περιλαμβάνει προτεινόμενα θέματα, βάσει των οποίων διατυπώνονται ερωτήματα πολλαπλής 

επιλογής το σύνολο των οποίων θα είναι 12 έως 15 ερωτήσεις (γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος χαρακτήρων 

11, διάστημα 0 και διάστιχο 1,5). 

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά 

Βαθμίδα: :      □   Δημοτικό   □   Γυμνάσιο 

 

Διατύπωση 1ου θέματος (έως 100 λέξεις): 

 

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (έως 5 ερωτήσεις) :     

 

 

Σωστές απαντήσεις: 

 

 

 

 

Τεκμηρίωση (με σχετικές παραπομπές) της συνάφειας του προτεινόμενου θέματος με το Πρόγραμμα 

Σπουδών του γνωστικού αντικειμένου (έως 250 λέξεις) 
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Παράρτημα 3: Βεβαίωση Διδακτικής Προϋπηρεσίας σε Δημοτικό ή Γυμνάσιο 

 (Τόπος, Ημερομηνία) 

(Στοιχεία Σχολείου/Διεύθυνσης Εκπαίδευσης)                                                    Αριθμ. πρωτ.:   

 

Από τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας και βρίσκονται στο προσωπικό μητρώο του / της 
………………………………………............, με Α.Μ./Α.Φ.Μ. ………............., εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας 
/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ……………….................., πιστοποιείται ότι ο/η ανωτέρω 
είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικός και η διδακτική προϋπηρεσία του/της στο γνωστικό αντικείμενο 
Νεοελληνικής Γλώσσας / Μαθηματικών τα δέκα τελευταία διδακτικά έτη έχει ως ακολούθως:  

Διδακτικό Έτος Σχολείο υπηρέτησης * 

2021-2022  

2020-2021  

2019-2020  

2018-2019  

2017-2018  

2016-2017  

2015-2016  

2014-2015  

2013-2014  

2012-2013  

 

....................................................
..  

(Υπογραφή / Σφραγίδα)**  

*Σε περίπτωση υπηρέτησης κατά το ίδιο διδακτικό έτος σε περισσότερες από μία σχολικές 

μονάδες αρκεί η καταγραφή μίας. 

**Η βεβαίωση χορηγείται:  

α) από τη σχολική μονάδα σε περιπτώσεις συνεχούς υπηρέτησης στην ίδια σχολική μονάδα. 

β) από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οργανικής θέσης σε περιπτώσεις υπηρέτησης σε περισσότερες 

της μίας σχολικές μονάδες. 
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