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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές
της Εκκλησίας» (MIS 5004190)
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς
πόρους

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ), έχοντας υπόψη:
1. το Ν. 4314/2014 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 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2015 (ΦΕΚ 297 Α) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α), όπως τροποποιείται
και ισχύει,
2. το αρ. 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11.2.2014) ως ισχύει,
3. την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπουργική Απόφαση με
θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (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. το αρ. 6 του ν. 2527/1997 κατόπιν της τροποποίησης του αρ. 30 του 4314/2014, ως ισχύει,
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5. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22/Διεκπ. 128 (ΦΕΚ Β’ 269/25.02.2015) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του
Κανονισμού λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Ι.Π.Ε.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»,
6. την υπ’ αριθμ. 231/04-09-2015 απόφαση ΔΣ ΙΠΕ με θέμα: «Απόφαση της υπ’ αρ. 02/04.09.2015
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. θέμα 1ο: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Επιστημονικών Συμβούλων,
των Οργανικών Μονάδων του Ι.Π.Ε., του Νομικού Συμβούλου και του Υπευθύνου Προβολής και
Δημοσιότητας και καθορισμός του τρόπου διοίκησης των οργανικών μονάδων του Ι.Π.Ε.»,
7. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68/09-03-2017 απόφαση του ΔΣ του ΙΠΕ με θέμα: Απόφαση της υπ' αριθμ. 12.
06-03-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΠΕ θέμα 1ο: « Έγκριση της 2ης έκδοσης του Εγχειριδίου
Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ιδρύματος Ποιμαντικής
Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την προγραμματική Περίοδο 2014 –
2020, και επανορισμός του Υπευθύνου Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας Ικανότητας
για συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΔΙΑΔΙ)»,
8. την υπ’ αρ. πρωτ. 10644/10-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη ικανοτήτων
ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας» και
MIS 5004190 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
9. την υπ’ αρ. 106/10-05-2017 απόφαση του ΔΣ του ΙΠΕ με θέμα: «Απόφαση της υπ’ αρ. 13/10.05.2017
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. θέμα 1ο: «Έγκριση και υποβολή Υλοποίησης με ίδια μέσα των
Υποέργων 1,2,3,4,5,6 της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες
Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» με κωδικό ΟΠΣ 5004190»,
10. άρθρο 64 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α' 159),
11. την υπ΄ αριθμ Πρωτ. 50/09-02-2017 Απόφαση της 10/08.02.2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. με
θέμα: «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών»,
12. την υπ’ αρ. 636/ 04-05-2018 Απόφαση της 31ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. του Ιδρύματος
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως περί εγκρίσεως της εν λόγω Πρόσκλησης για την κάλυψη των αναγκών
υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής
Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» με διδακτικό προσωπικό,
προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ανάθεση διδακτικού έργου σε
εκπαιδευτές κατά τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ και καλεί τους ενδιαφερόμενους, που διαθέτουν τις
απαιτούμενες γνώσεις και την εμπειρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, να
υποβάλουν αίτηση.
Το ΙΠΕ δικαιούται να ανακαλέσει την παρούσα Πρόσκληση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, οι δε υποψήφιοι
παραιτούνται ρητά δια της συμμετοχής τους στην παρούσα Πρόσκληση από κάθε τυχόν απαίτησή τους για
σύναψη σύμβασης και αποζημίωσης κατά του ΙΠΕ. Οι υποψήφιοι που θα συνάψουν στο πλαίσιο της
παρούσας σύμβαση μίσθωσης έργου δεν δικαιούνται να απαιτήσουν παράταση της σύμβασής τους.
Η συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας τεκμαίρει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας
Πρόσκλησης.

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η Πράξη «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση
στις Δομές της Εκκλησίας» έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των εθελοντών, στελεχών και συνεργατών
(περίπου 7.200 συμμετοχές σε διάφορες θεματικές ενότητες), κληρικών και λαϊκών, καταρχάς των Ι.
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Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Ι. Μητροπόλεών της, των Ι.
Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου, αλλά και άλλων φορέων που
παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών του δεξιοτήτων για την
υποστήριξη του έργου που προσφέρεται στις κοινωνικοπρονοιακές και λοιπές εκκλησιαστικές δομές.
Η έναρξη της Πράξης βάσει της απόφασης ένταξης είναι η 10/04/2017 και εκτιμάται πως θα διαρκέσει
συνολικά 36 μήνες.
Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες δράσεις:


Τη διάγνωση των επιμορφωτικών αναγκών.



Το σχεδιασμό του νέου και την αναμόρφωση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού και υλικού
πιστοποίησης.



Την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης.



Την πιστοποίηση των συμμετεχόντων, στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το σχετικό θεσμικό
πλαίσιο.

Επιπλέον περιλαμβάνει και τις ακόλουθες υποστηρικτικές δράσεις:


Τη διοίκηση, οργάνωση και συντονισμό της υλοποίησης του έργου.



Την επιστημονική και την οργανωτική εποπτεία υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης
(συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αξιολόγησης).



Τον προγραμματισμό και την οργάνωση των μετακινήσεων.



Την προβολή & δημοσιότητα του έργου.



Την παραγωγή και διανομή του επιμορφωτικού υλικού.



Την προμήθεια υλικών/ αναλωσίμων.

Το αντικείμενο της Πράξης κατανέμεται σε 7 Υποέργα:


Υ/Ε 1: «Οργάνωση, Συντονισμός, Υλοποίηση και Παρακολούθηση της Πράξης».



Υ/Ε 2, 3, 4, 5, 6: «Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8
και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση».



Υ/Ε 7: «Προβολή, δημοσιότητα και αναπαραγωγή υλικού της Πράξης»

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για ανάθεση
διδασκαλίας σε επιμορφωτικά προγράμματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι στο πλαίσιο των Υποέργων:
Υποέργο 2: «Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων», στον Άξονα Προτεραιότητας 7: Ανάπτυξη της
Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά
Εργασίας (Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες).
Υποέργο 3: «Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων», στον Άξονα Προτεραιότητας 7: Ανάπτυξη της
Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά
Εργασίας (Περιφέρειες Μετάβασης).
Υποέργο 4: «Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων», στον Άξονα Προτεραιότητας 7: Ανάπτυξη της
Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά
Εργασίας (Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες)
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Υποέργο 5: «Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων», στον Άξονα Προτεραιότητας 8: Βελτίωση της
Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος και της Δια Βίου
Μάθησης - Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Υποέργο 6: «Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων», στον Άξονα Προτεραιότητας 9: Βελτίωση της
Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος και της Δια Βίου
Μάθησης - Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (κατ’ αλφαβητική σειρά)
Οι επιμορφωτές θα αναλαμβάνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έναντι συγκεκριμένης αμοιβής
παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο των τεσσάρων (4) επιμορφωτικών προγραμμάτων, διάρκειας 28
διδακτικών ωρών το καθένα, τα οποία θα υλοποιηθούν στις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας ως
ακολούθως:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Κοινωνικοπρονοιακή
εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της οικογένειας».
Περιφέρεια Αττικής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε
προβλήματα του γάμου και της οικογένειας».
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική
παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της οικογένειας».
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα επιμορφωτικά προγράμματα:
«Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της
οικογένειας»,
«Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη σε προβλήματα της παιδικής και της εφηβικής
ηλικίας»,
«Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη των νοούνταν και των οικείων τους»,
«Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα πένθους».
Περιφέρεια Θεσσαλίας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα:
παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της οικογένειας».

«Κοινωνικοπρονοιακή

εκκλησιαστική

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική
παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της οικογένειας».
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική
παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της οικογένειας».
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα επιμορφωτικά προγράμματα:
«Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της
οικογένειας»,
«Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη σε προβλήματα της παιδικής και της εφηβικής
ηλικίας»,
«Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη των νοούνταν και των οικείων τους»,
«Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα πένθους».
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Περιφέρεια Πελοποννήσου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική
παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της οικογένειας».
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα επιμορφωτικά προγράμματα:
Α. Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη σε προβλήματα της παιδικής και της
εφηβικής ηλικίας».
Β. Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα πένθους.

Οι θεματικές ενότητες των ανωτέρω επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι:
1. «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της οικογένειας»:
1.1. Α. Μέρος: Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος - Εισαγωγή στο πρόγραμμα (1
ώρα)
Β. Μέρος: Οι φάσεις εξέλιξης της οικογενειακής ζωής (3 ώρες)
1.2. Σύγχρονη εκκλησιαστική προσέγγιση της θεολογίας του γάμου (4 ώρες)
1.3. Η στήριξη της οικογενειακής ισορροπίας απέναντι στα προβλήματα της νηπιακής και παιδικής
ηλικίας (4 ώρες)
1.4. Η στήριξη της οικογενειακής ισορροπίας απέναντι στα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας (4
ώρες)
1.5. Η ισορροπία της οικογένειας μετά την αναχώρηση των παιδιών (4 ώρες)
1.6. Μεθοδολογία και τρόποι της συμβουλευτικής υποστήριξης της οικογένειας (4 ώρες)
1.7. Εκκλησιαστικές πρακτικές παρεμβάσεις στην υποστήριξη των ενδοοικογενειακών σχέσεων (2
ώρες)
1.8. Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων (2 ώρες)
2. «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη σε προβλήματα της παιδικής και της εφηβικής
ηλικίας»:
2.1. Α. Μέρος: έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος -εισαγωγή στο πρόγραμμα (1 ώρα)
Β. Μέρος: συγκρότηση της ταυτότητας του παιδιού εντός της γονεϊκής σχέσης (3 ώρες)
2.2. Ψυχολογικά και αναπτυξιακά προβλήματα του νηπίου και του παιδιού (4 ώρες)
2.3. Ψυχολογικά και αναπτυξιακά προβλήματα της εφηβείας (4 ώρες)
2.4. Η δόμηση της θρησκευτικότητας του παιδιού και εφήβου (4 ώρες)
2.5. Παραπτωματικές - αποκλίνουσες συμπεριφορές της εφηβείας (4 ώρες)
2.6. Εκκλησιαστικές παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων παιδιών και εφήβων (4
ώρες)
3. «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη των νοούνταν και των οικείων τους»:
3.1. Α. Μέρος: έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος - εισαγωγή στο πρόγραμμα (1 ώρα)
Β. Μέρος: η φροντίδα των ασθενών στην εκκλησιαστική παράδοση (3 ώρες)
3.2. Λανθασμένες και ορθή προσέγγιση στην σχέση ασθενείας και αμαρτίας (4 ώρες)
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3.3. Διαχείριση των επιπτώσεων των χρόνιων νόσων (4 ώρες)
3.4. Η αξιοποίηση των ψυχολογικών προϋποθέσεων των ασθενών στην εκκλησιαστική υποστήριξη
τους (4 ώρες)
3.5. Η συναισθηματική εμπλοκή κατά τη φροντίδα του ασθενή (4 ώρες)
3.6. Τα δυναμικά της διαδικασίας του ασθενούς που πεθαίνει (4 ώρες)
3.7. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων (4 ώρες)
4. «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα πένθους»:
4.1. Α. Μέρος: έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος - εισαγωγή στο πρόγραμμα (1 ώρα)
Β. Μέρος: εκκλησιολογικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις υποστήριξης των πενθούντων (3
ώρες)
4.2. Πρακτικές παρεμβάσεις στην εκκλησιαστική υποστήριξη των πενθούντων (4 ώρες)
4.3. Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του πένθους (4 ώρες)
4.4. Η χρήση της νεκρώσιμης ακολουθίας και των ιερών μνημόσυνων για την ψυχολογική
υποστήριξη των πενθούντων (4 ώρες)
4.5. Ποιμαντική και ψυχολογική υποστήριξη της χηρείας (4 ώρες)
4.6. Ποιμαντικές και ψυχολογικές παρεμβάσεις σε ειδικές καταστάσεις του πένθους (4 ώρες)
4.7. Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων (4 ώρες)

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο
Εκπαιδευτών του ΙΠΕ ή όσοι επιθυμούν να ενταχθούν σ’ αυτό να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την
ανάθεση διδακτικού έργου. Η διαδικασία που καλούνται να ακολουθήσουν είναι η εξής:

3.1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΙΠΕ
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΙΠΕ καλούνται να
επικαιροποιήσουν το φάκελό τους.
Συγκεκριμένα καλούνται να επιβεβαιώσουν την ισχύ των προσωπικών τους στοιχείων (Φορέας στον οποίο
υπηρετούν, εργασιακή σχέση, θέση ευθύνης που τυχόν κατέχουν κλπ) και να προσκομίσουν εκ νέου όλα
τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν τα τυπικά τους προσόντα και την επαγγελματική τους εμπειρία.
Τα τυχόν επικαιροποιημένα αυτά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των μελών προς ανάθεση
διδακτικού έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρα του κανονισμού του Μητρώου Εκπαιδευτών.

3.2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΙΠΕ
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που δεν είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΙΠΕ θα πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση ένταξής τους στο Μητρώο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τους όρους ένταξής τους.
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Οι αιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών αξιολογούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό
του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΙΠΕ και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Πίνακα 1 που ακολουθεί,
εντάσσονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΙΠΕ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΜΕΤΑ ΤΗ
ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ) ή
ΑΕΙ/ΤΕΙ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10 έτη τουλάχιστον 7 έτη τουλάχιστον ή 300 ώρες διδακτικής
εμπειρίας τουλάχιστον
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10 έτη τουλάχιστον 5 έτη τουλάχιστον ή 300 ώρες διδακτικής
εμπειρίας τουλάχιστον
2 έτη τουλάχιστον ή 200 ώρες διδακτικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
5 έτη τουλάχιστον
εμπειρίας τουλάχιστον
2
έτη
τουλάχιστον
ή 200 ώρες διδακτικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5 έτη τουλάχιστον
εμπειρίας τουλάχιστον
Πίνακας 1: Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΙΠΕ

3.3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86/13-02-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που υπέβαλλαν αίτηση και εντάχθηκαν στους αξιολογικούς πίνακες της υπ’
αριθμ. 86/13-02-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματική
αίτηση δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους μόνο για τις επιπλέον θεματικές ενότητες που επιθυμούν να
διδάξουν καθώς και για τις επιπλέον γεωγραφικές περιφέρειες στις οποίες επιθυμούν να διδάξουν. Οι
υποψήφιοι εκπαιδευτές αυτής της κατηγορίας δεν υποβάλλουν κανένα επιπλέον δικαιολογητικό εκτός
της αίτησής τους.

3.4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση για όλους τους υποψηφίους εκπαιδευτές, εκτός αυτών της κατηγορίας 3.3, θα συνοδεύεται από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το
Ν.4250/2014. Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
α) Της ημεδαπής (βασικό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος,
παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).
β) Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν
είτε
i. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της επαγγελματικής
αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (πχ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ,
92/51/Ε.Ο.Κ, 99/42/Ε.Κ, Τομεακές Οδηγίες κλπ). Στην περίπτωση της επαγγελματικής αναγνώρισης, αντί
της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το
7

αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρμόδια επιτροπή (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι, Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ, Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων κ.α.) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση
Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κλπ) είτε
ii. πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.ΚΑΤ.ΣΑ νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από άλλη αρμόδια
υπηρεσία.
Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν
Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από άλλη αρμόδια
υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη αντιγράφων (Βάσει
Ν. 4250/2014) των βασικών τίτλων σπουδών επισήμως μεταφρασμένων (Από Υπ. Εξ., πρεσβείες της
Ελλάδος στο εξωτερικό, δικηγόρους και μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου).
4. Οι υποψήφιοι που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται να προσκομίσουν είτε
α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης είτε
β) 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.
5. Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες απαιτείται να προσκομίσουν είτε
α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου
επαγγέλματος είτε
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εκτέλεσε συγκεκριμένες
εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
6. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα (υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου
βαθμού, Ν.Π.Ι.Δ του δημοσίου τομέα της παρ. 1, του άρθρου 14, του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή
φορείς της παρ. 3, του άρθρου 1, του Ν. 2527/1907)
Απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της
εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 31
του Ν. 3528/2007 περί άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

3.5. ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενταγμένοι ή μη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΙΠΕ καλούνται να
δηλώσουν τις θεματικές ενότητες που επιθυμούν να διδάξουν και τις γεωγραφικές περιφέρειες στις
οποίες επιθυμούν να διδάξουν, όπως αυτές αποτυπώνονται στην ενότητα 2 Περιγραφή θέσεων της
πρόσκλησης και εμφανίζονται στο έντυπο της αίτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που υπέβαλλαν αίτηση και εντάχθηκαν στους αξιολογικούς πίνακες της υπ’
αριθμ. 86/13-02-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν
συμπληρωματική αίτηση δηλώνοντας στην αίτησή τους μόνο τις επιπλέον θεματικές ενότητες που
επιθυμούν να διδάξουν καθώς και τις επιπλέον γεωγραφικές περιφέρειες στις οποίες επιθυμούν να
διδάξουν.
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων εξετάζονται σε πρώτο στάδιο οι αιτήσεις των
υποψηφίων εκπαιδευτών που αιτούνται ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΙΠΕ και ακολουθεί η
διαδικασία ένταξής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μητρώου του ΙΠΕ.
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης ακολουθεί η επιλογή των εκπαιδευτών η οποία θα γίνει
σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό
Μητρώου Εκπαιδευτών του ΙΠΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 50/09-02-2017 Απόφαση της
10/08.02.2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. και τα οποία αναλύονται παρακάτω.

4. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΑΦΗΣ
ΜΕ
ΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΑΦΗΣ
ΜΕ
ΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ
20%
ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
25%
ΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ / ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

10%

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ (0-10)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ
ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

20%

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ (0-10) ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ
ΤΑ 30 ΕΤΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

25%

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ (0-10) ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ
ΤΙΣ 2000 ΩΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100%

Πίνακας 2: Κριτήρια μοριοδότησης
Η επιτροπή αξιολόγησης για την κρίση της λαμβάνει υπόψη της, για κάθε μέλος του Μητρώου την αίτησή
του την οποία αξιολογεί με τα παραπάνω κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας. Μετά την κρίση της
Επιτροπής Αξιολόγησης, και τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Π.Ε., το σύνολο των
μελών που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον κατατάσσεται σε «Ομάδες Προτεραιότητας», ανά Τίτλο
Επιμορφωτικού Προγράμματος. Η κατάταξη στις «Ομάδες Προτεραιότητας» πραγματοποιείται βάσει της
ακόλουθης κλίμακας:
Στην «Ομάδα Πρώτης Προτεραιότητας» κατατάσσονται όσοι/όσες έχουν σύνολο μορίων 7 έως 10.
Στην «Ομάδα Δεύτερης Προτεραιότητας» κατατάσσονται όσοι/όσες έχουν σύνολο μορίων 6,9 έως 3,1.
Στην «Ομάδα Τρίτης Προτεραιότητας» κατατάσσονται όσοι/όσες έχουν σύνολο μορίων 3 έως 1.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μετά την αξιολόγησή τους και την κατάταξή τους με βάση τα ανωτέρω
διαδικασία εντάσσονται και εμπλουτίζουν τους αξιολογικούς πίνακες της υπ’ αριθμ. 86/13-02-2018
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι οποίοι έχουν δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ στις
14/3/2018.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που είχαν αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. 86/13-02-2018
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση δεν αξιολογούνται εκ
νέου.
Οι προσωρινοί και οι οριστικοί εμπλουτισμένοι πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων και κατάταξης σε
«Ομάδες Προτεραιοτήτων» της υπ’ αριθμ. 86/13-02-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά
την ένταξη και των αξιολογημένων υποψήφιων εκπαιδευτών της παρούσας πρόσκλησης εγκρίνονται
από το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε.
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5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5)
ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε.
Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του
ενιστάμενου, απορρίπτονται. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax. Ενημερώνονται οι
υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.Π.Ε. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους
λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία
(έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).
Ενστάσεις που περιέρχονται στο Ι.Π.Ε. μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ή ενστάσεις που έχουν
περιέλθει στην υπηρεσία με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην πρόσκληση, θεωρούνται
εκπρόθεσμες ή άκυρες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. Δικαίωμα
υποβολής ενστάσεων, έχουν όσοι υποψήφιοι προχωρήσουν σε οριστική υποβολή αίτησης και λάβουν
αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος δεν έχει καταθέσει τον φάκελο με τα
δικαιολογητικά στο Ι.Π.Ε. εντός της προθεσμίας, η ένστασή του θα απορρίπτεται.

6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
Δεδομένου ότι η ανάθεση του διδακτικού έργου στα μέλη που τελικά θα επιλεγούν εξαρτάται από το
πλήθος των επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά τίτλο που θα υλοποιηθούν, τον τόπο διεξαγωγής τους, τη
διαθεσιμότητα των επιμορφωνόμενων και των μελών διδακτικού προσωπικού, ακολουθεί η κατάρτιση
του «Πίνακα Επιλογής Μελών Διδακτικού Προσωπικού», ο οποίος καταρτίζεται ανά Φάση Σπουδών ή ανά
ομάδα επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, ο πίνακας αυτός έχει την ακόλουθη δομή:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
....

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ.
ΜΕΛΟΥΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΜΑΔΑ

....

....

....

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
....

Ο ανωτέρω πίνακας καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Π.Ε., σύμφωνα με τις ώρες διδασκαλίας
που απαιτεί κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης σε «Ομάδες
Προτεραιοτήτων». Ειδικότερα, ο Διευθυντής του Ι.Π.Ε. επιλέγει τα μέλη του Μητρώου για κάθε
επιμορφωτικό πρόγραμμα από τον πίνακα κατάταξης σε «Ομάδες Προτεραιοτήτων» του οικείου τίτλου
εξαντλώντας - κατ' αρχή- τα μέλη της «Πρώτης Ομάδας Προτεραιότητας».
Αν τα εν λόγω μέλη δεν επαρκούν ή δεν είναι διαθέσιμα για το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα,
τότε επιλέγονται μέλη από τη «Δεύτερη Ομάδα Προτεραιότητας», κοκ. Επίσης, αν - εκτός των πιο πάνω
περιπτώσεων - επιλέγονται μέλη του Μητρώου κατώτερης «Ομάδας Προτεραιότητας» χωρίς την
εξάντληση της αμέσως ανώτερης «Ομάδας Προτεραιότητας», θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση
από το Διευθυντή του Ι.Π.Ε.. Ο πίνακας υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Π.Ε.
και κατόπιν εκδίδεται η απόφαση ανάθεσης καθηκόντων.
Η σύναψη της σύμβασης δεν τεκμαίρει σε καμία περίπτωση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ο
ενδιαφερόμενος θα εκτελέσει το έργο της παρούσας με τη δέουσα επιμέλεια και τα πρότυπα της
επιστήμης του έργου που καλείται να εκτελέσει. O εκπαιδευτής θα εκτελέσει το έργο που θα του ανατεθεί
και θα μετακινηθεί στο πλαίσιο του έργου αυτού με δική του αποκλειστική ευθύνη, ευθύνεται δε ο ίδιος
προσωπικά για την περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού του.
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7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Μετά την επιλογή τους οι εκπαιδευτές οφείλουν:
Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου, στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία
τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις των
εκπαιδευτών.
Να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων, που θα τους δοθεί από το Ι.Π.Ε. και δίνουν τη
συγκατάθεσή τους στο ΙΠΕ δια της συμμετοχής τους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για συλλογή
και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το ΙΠΕ.
Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 α) για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή
ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες αμοιβές από τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ) ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83
(άρθρα 4,5),Ν.2303/95, Ν.2470/97, Ν.3833/2010 και 4024/2011 ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα.
Η αμοιβή των εκπαιδευτών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τα
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 2/106902/0022/10-12-2013 (ΦΕΚ 3276/Β΄/23-12-2013) περί αμοιβής των
εκπαιδευτών ενηλίκων.
Για την καταβολή της αμοιβής και τυχόν δαπανών μετακινήσεων απαιτείται η έκδοση των νομίμων
παραστατικών που προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται φορολογική ενημερότητα εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει
τα 1.500,00 ευρώ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον το
πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 ευρώ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η ως άνω αμοιβή/αποζημίωση αφορά στο συνολικό έργο κάθε αντισυμβαλλόμενου, καταβάλλεται υπό
την προϋπόθεση της προσήκουσας και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της
εκάστοτε σύμβασης, καθώς και τον όρο της πίστωσης του λογαριασμού της Πράξης, και στην οποία
περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, ΦΠΑ, δασμοί, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και δαπάνες
κάθε είδους για την εκτέλεση της παρούσας και το κόστος κάθε είδους ασφαλιστικών εισφορών , εκτός αν
για τις ασφαλιστικές εισφορές ο νόμος προβλέπει άλλως, οπότε στην περίπτωση αυτή, οι εργοδοτικές
εισφορές που βαρύνουν εκ του νόμου το ΙΠΕ, θα εξαιρεθούν της ως άνω αμοιβής και θα καταβληθούν ως
επιπρόσθετο ποσό κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΙΠΕ.

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 3 μαζί με την εκτυπωμένη
υπογεγραμμένη αίτηση ή αιτήσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται
ταχυδρομικά, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, όπου
αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του/της αποστολέα και αφετέρου η ένδειξη:
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (681 ΑΚ) για ανάθεση
διδασκαλίας σε επιμορφωτικά προγράμματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών
στο πλαίσιο της Πράξης
«Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις
Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 & 9 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Προς το
Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως – Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ)
Αγίας Φιλοθέης 19-21, τκ. 105 56
Υπόψη Αρχιμ. Θεολόγου Αλεξανδράκη
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Η προθεσμία για την υποβολή πρότασης διαρκεί δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από
την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, δηλαδή ξεκινάει την 11/05/2018
και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 25/05/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ (www.ipe.gr).
Φάκελοι προτάσεων, που θα φτάσουν στο ΙΠΕ μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δεν γίνονται
δεκτοί και δεν αποσφραγίζονται.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στον
Αρχιμ. Θεολόγο Αλεξανδράκη, τηλ.: 210 3352364, e-mail: ipe.iaath@gmail.com, Δευτέρα έως Παρασκευή,
ώρες 10:00 έως 14:00.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του
Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ)

Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας
(κατά κόσμο Γεώργιος Δικαιάκος)
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