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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

«Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών» με MIS 5094994 που 

συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020»: 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) 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. το αρ. 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47/11.5.2015) ως ισχύει, 

4. την με αριθμ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) 

Αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ), 

5. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
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την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων), όπως ισχύει. 

6. το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) με τίτλο «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 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», όπως κάθε φορά ισχύει 

7. το αρ. 6 του ν. 2527/1997 κατόπιν της τροποποίησης του αρ. 30 του 4314/2014, ως 

ισχύει, 

8. τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, όπως ισχύουν, 

9. τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων που ορίζονται ειδικά από το θεσμικό πλαίσιο 

του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως, όπως τροποποιούνται και ισχύουν, 

10. την αριθμ. 3359/1789/9-9-2021 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 

Ελλάδος «Κανονισμός τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Κανονισμού 

λειτουργίας του Επιμορφωτικού και Ερευνητικού Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την 

επωνυμίαν: «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ (Ι.Π.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 5171), 

11. την αριθμ. 3360/1783/9-9-2021 (ΦΕΚ Β 5119) απόφαση της Ιεράς Συνόδου της  

Εκκλησίας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος Ποιμαντικής 

Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ως Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

(ΚΔΒΜ)», 

12. της με αριθμ. πρωτ. 1023/2020 απόφασης του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 

και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Β’ «Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», 

13. της με αριθμ. πρωτ. 240/07-02-2020 απόφασης της 72ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Ι.Π.Ε. με θέμα: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής 

Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε Σώμα και ορισμός Γραμματέα και 

Ταμία του Δ.Σ.», 

14. της με αριθμ. πρωτ. 1069/01-04-2015 απόφασης του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β’ «Περί ορισμού Διευθυντού του Ιδρύματος 

Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», 

15. της με αριθμ. πρωτ. 251/27-09-2017 απόφασης της υπ’ αρ. 15/26-09-2017 

Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή του Ι.Π.Ε.», 
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16. της με αριθμ. πρωτ. 68/09-03-2017 απόφασης της υπ’ αρ. 12/06-03-2017 Συνεδρίασης 

του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. με θέμα: «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 για συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΔΙΑΔΙ)», 

17. της με αριθμ. 5918−2015/38/11.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 107/27.01.2016) «Έγκριση του 

Κανονισμού αναθέσεως και εκτελέσεως προμηθειών και υπηρεσιών του Ιδρύματος 

Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», 

18. της με αριθμ. πρωτ. 231/04-09-2015 απόφασης του ΔΣ του 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.», 

19. την υπ’ αρ. πρωτ. 307/16-02-2022 απόφαση του ΔΣ του ΙΠΕ περί τροποποίησης του 

Κανονισμού Μητρώου Συντονιστών του Ι.Π.Ε.  

20. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 119/28-1-2021 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας και 

Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) με κωδικό 03_ΕΠΑΝΕΚ, 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4695 για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία",  στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 01 "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες" 

και 01Σ "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, 

Νότιο Αιγαίο)", που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τις τροποποιήσεις αυτής. 

21. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 683/06-04-2021 Απόφαση της υπ' αρ. 94/06.04.2021 

Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. θέμα 1ο: Συμμετοχή του Ιδρύματος Ποιμαντικής 

Επιμορφώσεως στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας και Εφαρμογής Τομέα 

Τεχνολογιών και Πληροφορικής (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) με κωδικό 03_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

4695 και ορισμός του Υπευθύνου Έργου της προτεινόμενης Πράξεως. 

22. της υπ’ αριθμ. 82/18-01-2022 Απόφασης της ΕΥΔΕ - ΤΠΕ για την ένταξη της 

«Ψηφιοποίηση Ιερών κειμηλίων Ενοριακών Νάων», στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020, με MIS:5094994. 

23. την με αριθμ. πρωτ. 531/15-03-2022 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 

1 «Εξειδικευμένες Δράσεις Τεκμηρίωσης Αποθετηρίου» της Πράξης με τίτλο 

"Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών" με MIS 5094994 

24. την με αριθμ. πρωτ. 1005/11-05-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως περί εγκρίσεως της εν λόγω Πρόσκλησης για 
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την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης της Πράξης με τίτλο "Ψηφιοποίηση ιερών 

κειμηλίων Ενοριακών Ναών" με MIS 5094994 με έκτακτο προσωπικό, 

προτίθεται να συνάψει συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου κατά τη διάταξη του άρθρου 681 

ΑΚ για είκοσι δύο (22) θέσεις Στελεχών, και καλεί τους ενδιαφερόμενους, που διαθέτουν τις 

απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, 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.  

Η συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας τεκμαίρει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 

Πρόσκλησης. 

1. Σύντομη περιγραφή της Πράξης 

Η Πράξη «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών» έχει ως αντικείμενο:  

(α) την ψηφιοποίηση ιερών αντικειμένων όπως κειμήλια, εικόνες, ιερά βιβλία, και εν γένει 

κινητά αντικείμενα αλλά και ακίνητα μέρη (όπως ενδεικτικά άμβωνες, ξυλόγλυπτα τμήματα 

ναών κ.α.) σε 157 ενοριακούς ναούς και Ιερές Μονές στη δικαιοδοσία της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών.  

 (β) την αξιοποίηση ψηφιοποιημένων κειμηλίων/υλικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 

την αρχειοθέτηση και επιμέλεια αυτού με σκοπό την αποτύπωση της θρησκευτικής και 

πολιτιστικής εξέλιξη της, ξεκινώντας από την τελευταία Επισκοπική Περίοδο που εκτείνεται 

σε μια περίοδο 15 ετών και τελικά στη δημιουργία μιας σειράς ωριαίων ντοκιμαντέρ. 

(γ) την ανάπτυξη και προβολή τρισδιάστατων ταινιών κατάλληλες για προβολή σε 

στερεοσκοπικές εγκαταστάσεις, για παρουσίαση μνημείων όπως η Μονή του Οσίου Λουκά.  

Τέλος, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου 

προσβάσιμου από την επίσημη ιστοσελίδα του ΙΠΕ. 

Βασικός άξονας του έργου είναι η καταγραφή ιερών  κειμηλίων, μοναδικής και σημαντικής 

αξίας, η προστασία και η συντήρηση αυτών. Προτεραιότητα δε, αποτελεί και η προβολή 

αυτών στο κοινό η οποία αναμένεται να ενισχύσει τον ερευνητικό/ εκπαιδευτικό/ 

πολιτιστικό/ ρόλο του ΙΠΕ αλλά και το διαχρονικό έργο της Εκκλησίας στην τοπική κοινωνία 

αλλά και στο κοινό ευρύτερα. Το έργο αυτό θεωρείται μοναδικό και πρωτοποριακό καθώς 

πρώτη φορά επιχειρείται η ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων, η δημιουργία ψηφιακού 

μουσείου και η προβολή αυτών με καινοτόμες μορφές εφαρμοσμένης τεχνολογίας. Το έργο 

αυτό αναμένεται να είναι η αρχή ενός μεγάλου έργου ψηφιοποίησης και αξιοποίησης των 

ιερών κειμηλίων της Εκκλησίας της Ελλάδος συνολικά. 
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Η έναρξη της Πράξης βάσει της απόφασης ένταξης είναι η 17/01/2022 ενώ ως ημερομηνία 

λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/10/2023.  

Το αντικείμενο της Πράξης κατανέμεται σε 4 Υποέργα: 

Υποέργο 1: Εξειδικευμένες Δράσεις Τεκμηρίωσης Αποθετηρίου 

Υποέργο 2: Ψηφιοποίηση Υλικού  

Υποέργο 3: Ανάπτυξη Τρισδιάστατων Παραγωγών 

Υποέργο 4: Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Εμπειρογνωμοσύνες 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου είναι στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένες Δράσεις 

Τεκμηρίωσης Αποθετηρίου» το οποίο έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

των απαραίτητων ενεργειών για την εκτέλεση της Πράξης.  

Συγκεκριμένα, το Υποέργο 1 αποτελείται από τα ακόλουθα Πακέτα Εργασιών: 

ΠΕ 1 «Επιστημονική τεκμηρίωση του υλικού και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων» 

ΠΕ 2 «Προετοιμασία, Διαφύλαξη και Πρωταρχική Περιγραφή του προς Ψηφιοποίηση Υλικού» 

2. Περιγραφή Θέσεων της Πρόσκλησης 

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ της Πράξης, διακρίνεται σε 2 Υπο-ομάδες την ομάδα (Α) του ΠΕ 1 

«Επιστημονική τεκμηρίωση του υλικού και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων» και την 

ομάδα (Β) του ΠΕ 2 «Προετοιμασία, Διαφύλαξη και Πρωταρχική Περιγραφή του προς 

Ψηφιοποίηση Υλικού»: 

Α. Η ομάδα (Α) του ΠΕ 1 «Επιστημονική τεκμηρίωση του υλικού και διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων» αποτελείται από: 

- Τα τρία (3) μέλη της ομάδας έργου που θα απασχοληθούν με τη δράση 

«Επιμέλεια/Διορθώσεις κειμένων ψηφιοποιημένων αρχείων Υπ. 2, Υπ.3 και Υπ.4»  

- Τους πέντε (5) Εμπειρογνώμονες που θα απασχοληθούν με τη δράση «Ανάλυση 

απαιτήσεων έργου & επιστημονική τεκμηρίωση των υλικών προς ψηφιοποίηση»  

- Τον ένα (1) Εμπειρογνώμονα που θα απασχοληθεί με τη δράση «Διαφύλαξη της 

πνευματικής ιδιοκτησίας του υλικού και τήρηση προσωπικών δεδομένων».  

Β. Η ομάδα (Β) του ΠΕ 2 «Προετοιμασία, Διαφύλαξη και Πρωταρχική Περιγραφή του προς 

Ψηφιοποίηση Υλικού» που αποτελείται από: 
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- Τον Υπεύθυνο Συντονισμού  

- Τα τέσσερα (4) μέλη της ομάδας συντονισμού  

- Τα είκοσι δύο (22) στελέχη που θα απασχοληθούν στη δράση «Διαφύλαξη και 

Πρωταρχική Περιγραφή του προς Ψηφιοποίηση Υλικού»  

Τα άτομα που θα επιλεγούν με την παρούσα Πρόσκληση θα συνάψουν σύμβαση έργου 

ιδιωτικού δικαίου, κατά τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ, με το ΙΠΕ στο πλαίσιο του Υποέργου 

1 «Εξειδικευμένες Δράσεις Τεκμηρίωσης Αποθετηρίου», προκειμένου να καλύψουν ανάγκες 

υλοποίησης της εν λόγω Πράξης, για τις κάτωθι είκοσι δύο (22) θέσεις της δράσης 

«Διαφύλαξη και Πρωταρχική Περιγραφή του προς Ψηφιοποίηση Υλικού».: 

Κωδ. Θέσης Σ 1 - 22 
Τίτλος 

Θέσης 
Στέλεχος  

Αντικείμενο 

Ο ρόλος των Στελεχών  είναι καθοριστικός για τη διαφύλαξη των ιερών κειμηλίων και την ασφάλεια 

των Ι. Ναών. Επίσης, είναι σημαντικός για την αρχική υπόδειξη, περιγραφή του υλικού αλλά και 

την περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (θρησκευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα) του 

ιερού ναού και της συσχέτισής του με την τοπική κοινωνία/γειτονιά στην οποία εγκαθίσταται.   

Το σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα  που θα κληθούν τα συνεργεία των αναδόχων να 

ολοκληρώσουν την ψηφιοποίηση του εκκλησιαστικού υλικού, δημιουργεί την ανάγκη για πολλές 

και ταυτόχρονες επισκέψεις στο σύνολο των ιερών ναών όπου θα υπάρξουν υλικά προς 

ψηφιοποίηση.   

Καθήκοντα (ενδεικτικά)  

• Η επιλογή, υπόδειξη και παράδοση των ιερών κειμηλίων στους αρμόδιους,  

• Η παροχή κάθε απαιτούμενης πληροφορίας σε σχέση με το αντικείμενο όπως ενδεικτικά 

περιγραφή/ εξιστόρηση αντικειμένου, ναού, ιερατικής περιφέρειας, κα, 

• Ο έλεγχος των κειμένων που θα συνοδεύουν το «επεξεργασμένο ιερό κειμήλιο», σκοπός 

είναι η εξασφάλιση της ακρίβειας και της απόδοσης όσων έχουν περιγραφεί, 

• Ο έλεγχος της καλής κατάστασης του επεξεργασμένου ιερού κειμήλιου και η τοποθέτησή 

του στην αρχική του θέση, 
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• Η συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο με στόχο τη διευκόλυνση του έργου, 

• Η υλοποίηση κάθε απαιτούμενης ενέργειας για την διάθεση του Ι.Ναού και των ιερών 

κειμηλίων στους εμπλεκόμενους.  

Αμοιβή 2.024,00€ Εκτιμώμενη ανθρωποαπασχόληση 1,7 α/μήνες 

 

Διάρκεια 
Η διάρκεια του έργου αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται 

στις 31/08/2023. 

Παραδοτέα Φύλλα αναφοράς απολογισμού εργασιών - παρουσιολόγια 

 

Η υποβολή Αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας τεκμαίρει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

Η ως άνω αμοιβές ανά θέσεις αφορούν στο συνολικό έργο κάθε αντισυμβαλλόμενου, 

καταβάλλονται υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του 

συμβατικού αντικειμένου της εκάστοτε θέσης, 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 το κόστος κάθε είδους ασφαλιστικών εισφορών και 

δαπάνες κάθε είδους για την εκτέλεση της παρούσας. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι υποψήφιοι που είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο 
Συντονιστών του ΙΠΕ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάθεση έργου όπως αυτό 
περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.  

Η διαδικασία που καλούνται να ακολουθήσουν είναι η εξής: 

3.1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΙΠΕ 

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο Συντονιστών του ΙΠΕ καλούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Συντονιστών του Ι.Π.Ε., αν το 
επιθυμούν, να επικαιροποιήσουν το φάκελό τους. 

Συγκεκριμένα καλούνται, αν το επιθυμούν, να επιβεβαιώσουν την ισχύ των προσωπικών τους 
στοιχείων (Φορέας στον οποίο υπηρετούν, εργασιακή σχέση, θέση ευθύνης που τυχόν 
κατέχουν κλπ)  και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν τα 
πρόσθετα τυπικά τους προσόντα καθώς και την πρόσθετη επαγγελματική τους εμπειρία.  

Οι Αιτήσεις Επικαιροποίησης Στοιχείων μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. 
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3.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Αίτηση για Επικαιροποίηση Στοιχείων ενταγμένων μελών στο Μητρώο Συντονιστών του 
ΙΠΕ 

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο Συντονιστών του ΙΠΕ 
και επιθυμούν, να επικαιροποιήσουν το φάκελό τους υποβάλλουν τη σχετική αίτηση 
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά,  που πιστοποιούν τα πρόσθετα τυπικά τους προσόντα 
καθώς και την πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία. 

4. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα απαιτούμενα και 

επιθυμητά προσόντα, όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Απαιτούμενο προσόν επί ποινή αποκλεισμού 

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΤΕΙ) ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών 

της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο 
ON/ OFF 

α/α Επιθυμητά/ Βαθμολογούμενα προσόντα Βαθμολόγηση 

1 
Επαγγελματική εμπειρία σε εκκλησιαστικό φορέα/ιερό ναό 

(10 μόρια ανά έτος και μέχρι οκτώ έτη) 
Έως 80 μόρια 

3 Συνέντευξη Έως 20 μόρια 

 
3α) Οργανωτικές ικανότητες, τυπικότητα, γνώση των αρχών της 

Εκκλησίας και της χωροθέτησης των ιερών ναών 
Έως 10 μόρια 

 
3β) Επαλήθευση γενικής και ειδικής συγκρότησης μέσω 

στοχευμένης συζήτησης 
Έως 5 μόρια 

 3γ) Διαθεσιμότητα (ευχέρεια επικοινωνίας/ χρόνος απασχόλησης) Έως 5 μόρια 

Μέγιστη Βαθμολογία 100 μόρια 

 

Μετά την επιλογή τους δυνάμει της παρούσας το έκτακτο προσωπικό κατά άρθρο 681ΑΚ θα 

υπογράψει σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης και τους όρους που θα προσδιοριστούν από το Ι.Π.Ε. για τις ανάγκες του έργου 

και της Πράξης. Οι υποψήφιοι με τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση θεωρείται 

ότι δίνουν την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους στο Ι.Π.Ε. για συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών τους δεδομένων από το Ι.Π.Ε. για τους σκοπούς της υποβολής της παρούσας 

πρότασης και της εκτέλεσης του έργου της παρούσας και την τήρηση από το Ι.Π.Ε. των 

υποχρεώσεών του εκ του νόμου και της συγκεκριμένης Πράξης σύμφωνα με τον Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.4.2016 και με την 
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υπογραφή της σύμβασης θα υπογράψουν το σχετικό έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης 

του Ι.Π.Ε. σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό. 

5. Στοιχεία Απασχόλησης – Αμοιβή - Παραδοτέα 

Η αμοιβή των παραδοτέων για κάθε ένα από τους πέντε (5) θα γίνει ως εξής: 

α/α Διακριτά Μέρη Αμοιβής - Παραδοτέα 

1 

ΠΑ.2.1.1 Φύλλα Αναφοράς Απολογισμού Εργασιών – Παρουσιολόγια για καθένα 

από τα είκοσι  (22) Στελέχη.   

Σε κάθε στέλεχος θα γίνεται τμηματική ανάθεση από το ΙΠΕ.  

Η αμοιβή του παραδοτέου θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με την ανάθεση και 

με την υποβολή του παραδοτέου. 

 

Η ως άνω αμοιβή ανά παραδοτέο  αφορά στο συνολικό έργο κάθε αντισυμβαλλόμενου, 

καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του 

συμβατικού αντικειμένου, καθώς και υπό τον όρο της πίστωσης του λογαριασμού της 

Πράξης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο ισχύον κάθε φορά ΦΠΑ, οι φόροι, οι νόμιμες 

κρατήσεις κάθε είδους, τυχόν δαπάνες κάθε είδους για την εκτέλεση του έργου, και οι 

ασφαλιστικές εισφορές. 

 

6. Παρακολούθηση Εκτέλεσης έργου – Παραλαβή Παραδοτέων και  Έργου 

Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης / καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

και για την παραλαβή των Παραδοτέων και του έργου του ανωτέρου έκτακτου προσωπικού 

είναι η Επιτροπή Παραλαβής του Υποέργου, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Δ.Σ. 

του ΙΠΕ εφεξής «Επιτροπή» . 

Η παραλαβή του Παραδοτέου και του έργου γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Ο κάθε αντισυμβαλλόμενος υποβάλει στην Επιτροπή το παραδοτέο σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα που θα καθορισθεί επακριβώς στη σχετική σύμβαση. Η Επιτροπή εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του παραδοτέου μπορεί να διατυπώσει 

εγγράφως παρατηρήσεις και υποδείξεις, εφ’ όσον διαπιστώσει συγκεκριμένες πλημμέλειες 

στο παραδοτέο, άλλως προβαίνει στην έκδοση Πρακτικού Παραλαβής του Παραδοτέου. Εάν 

παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών χωρίς να 

κοινοποιηθούν στον αντισυμβαλλόμενο παρατηρήσεις επί του Παραδοτέου,  αυτό θεωρείται 

παραληφθέν. 

Η παραλαβή κατά τα παραπάνω του Παραδοτέου κάθε  αντισυμβαλλόμενου  επάγεται την 

οριστική παραλαβή του έργου του. 
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7. Έγγραφα αίτησης - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  

Για την παραδεκτή υποβολή πρότασης απαιτείται να κατατεθούν ως περιεχόμενο της 

πρότασης τα ακόλουθα έγγραφα:  

α) Πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Παράρτημα Ι)  

β) Βιογραφικό σημείωμα 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, με περιεχόμενο όπως ορίζεται στο 

συνημμένο υπόδειγμα.   

δ) Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (ή ισότιμου πτυχίου του 

εξωτερικού). 

ε) Βεβαίωση/-εις που τεκμηριώνει/-ουν την εμπειρία, όπου να αναφέρονται ο χρόνος 

απασχόλησης/ εμπειρίας, το είδος του παρασχεθέντος έργου και τα στοιχεία του φορέα 

απασχόλησης καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ικανό να αποδείξει την πλήρωση του κριτηρίου 

π.χ. συμβάσεις, τιμολόγια κλπ.  

Για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και 

τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά στο Μητρώο Συντονιστών του Ι.Π.Ε. Αν οι υποψήφιοι που 

υποβάλλουν προτάσεις επιθυμούν να αξιολογηθούν επιπλέον στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλουν ταυτόχρονα με την πρόταση και αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων τους 

στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

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. 

Εκτός των ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κάθε επιπλέον 

στοιχείο που κρίνει σκόπιμο για την επιβεβαίωση των στοιχείων μιας αίτησης. 

Όλα τα ανωτέρω αντίγραφα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.4250/2014 ως 

ισχύει. 

8. Τρόπος Πληρωμής  

Η αμοιβή των υποψηφίων που θα συνάψουν σύμβαση στο πλαίσιο της Παρούσας θα 

καταβληθεί  τμηματικά με την παραλαβή κάθε Παραδοτέου.  

Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται η έκδοση των νόμιμων 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. 
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Επισημαίνεται ότι ο αντισυμβαλλόμενος, εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος, υποχρεούται 

να λάβει την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 

3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α). 

9. Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων 

Η αίτηση των ενδιαφερομένων για την παρούσα, το βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά 

δικαιολογητικά, που ορίζονται στην παράγραφο 7 της παρούσας, 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 ανάθεση έργου  

για τη θέση του ………………………………………… 

Κωδ. ……….στο πλαίσιο της Πράξης  

«Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών» με MIS 5094994 των Αξόνων 

Προτεραιότητας 01 & 01Σ του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»  

Προς το  

Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως – Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ) 

Αγίας Φιλοθέης 19-21, τκ. 10556 

Υπόψη Αρχιμ. Θεολόγου Αλεξανδράκη 

Στοιχεία αποστέλλοντος 

10. Προθεσμία Υποβολής Αίτησης  

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης διαρκεί δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει  από 

την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, δηλαδή την 12/05/2022  και 

ώρα 09:00 Οι αιτήσεις  πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΙΠΕ και να έχουν λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου, το αργότερο έως τις 26/05/2022 και ώρα 14:00.  

Στην περίπτωση που η αίτηση έχει αποσταλεί ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), 

θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ως άνω ώρα και ημέρα. 

Φάκελοι αιτήσεων που θα φτάσουν στο ΙΠΕ μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δεν γίνονται 

δεκτοί και δεν αποσφραγίζονται. 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ (www.ipe.gr). 

http://www.ipe.gr/
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11. Αξιολόγηση – Λοιποί Όροι 

Η  αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από 

Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. 

και η οποία θα υποβάλλει την εισήγησή της στο Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. 

Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης 

ή δεν περιλαμβάνει το συμπληρωμένο υπόδειγμα πρότασης ή/και την υπεύθυνη δήλωση 

ή/και το Βιογραφικό Σημείωμα, δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής του απαραίτητου προσόντος και των επιθυμητών 

είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων.  

Μεταξύ  ισοβαθμούντων  υποψηφίων  προηγείται  ο  υποψήφιος  που  έχει  περισσότερες  

μονάδες  κατά σειρά προτεραιότητας στο δεύτερο, στο τρίτο και στο πρώτο βαθμολογούμενο 

κριτήριο.  Αν  εξαντληθούν  όλα  τα  κριτήρια  χωρίς  να  καταστεί  δυνατός  ο  καθορισμός 

της  σειράς  μεταξύ  των  ισοβαθμούντων, τότε διενεργείται δημόσια κλήρωση. 

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα καθορισθεί από το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην παρούσα 

πρόσκληση.  

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει : 

• Έλεγχο του παραδεκτού των προτάσεων κατά τα ανωτέρω. 

• Αξιολόγηση των επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων. Η 

Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης. 

• Κλήση των υποψήφιων αντισυμβαλλόμενων, των οποίων οι προτάσεις κρίθηκαν 

παραδεκτές, σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα 

βαθμολογηθεί όπως αποτυπώνεται στην παράγραφο 3 («ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ») της παρούσας. Η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ 

αποστάσεως με ηλεκτρονικό τρόπο. 

• Κατάρτιση αρχικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης, και διαβίβασή τους μαζί με το φάκελο των στοιχείων της 

αξιολόγησης στο Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. για τη λήψη της σχετικής απόφασης επικύρωσης του 

πρακτικού αξιολόγησης. 

• Ανάρτηση του αρχικού πίνακα κατάταξης στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr). 

• Τυχόν ενστάσεις κατά ́των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική́ προθεσμία 

πέντε (5) ημερολογιακών ημέρων από́ την επομένη της ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr). Οι ενστάσεις θα πρέπει επί 

ποινή́ απαραδέκτου να είναι αιτιολογημένες και ειδικές. Οι ενστάσεις θα 

αξιολογηθούν από́ την αρμόδια Επιτροπή ́Ενστάσεων, η οποία και γνωμοδοτεί στο 

Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει την επικύρωση του οριστικού πίνακα 

http://www.ipe.gr/
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κατάταξης υποψηφίων και την ανάθεση έργου στα επιλεγέντα φυσικά πρόσωπα. Οι 

ενστάσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: ipe.iaath@gmail.com. 

• Ανάρτηση του οριστικού πίνακα κατάταξης στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr) 

και κατ’ ιδίαν ενημέρωση των επιλεγέντων για την υπογραφή των συμβάσεων 

μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης ή ακόμα και μετά ́τη 

σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, διαπιστωθεί́ ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

Αίτηση είναι ανακριβή́ ή δεν επιβεβαιώνονται από́ αντίστοιχα δικαιολογητικά́, η πρόκριση 

του υποψηφίου θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση δε που αυτό ́συμβεί́ μετά το χρόνο σύναψης 

της σύμβασης, η αυτοδίκαια τυχόν καταβληθείσα εργολαβική ́αποζημίωση επιστρέφεται ή 

ανακτάται με τη διαδικασία περί́ «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών, εκτός των 

συνεπειών που επιφέρει η ψευδής ή ανακριβής υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων πραγματοποιούνται σύμφωνα 

τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τη νομολογία του ΔΕΕ, το ν.4624/2019, όπως ισχύει, καθώς και 

τις πράξεις (Αποφάσεις, Κατευθυντήριες Γραμμές, Οδηγίες) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Προστασίας Δεδομένων και της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ενώ, επίσης, δεσμεύονται πλήρως και από την Πολιτική του ΙΠΕ για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο σκοπός της συλλογής των αιτήσεων και όλων των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών 

που αυτά περιλαμβάνουν είναι η αξιολόγηση του υποψηφίου και η διερεύνηση της 

καταλληλότητάς του. 

Κάθε αίτηση αποθηκεύεται σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή για χρονικό διάστημα πέντε 

(5) ετών, αυστηρά και μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό. 

• Η νομική βάση για την επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων που 

περιλαμβάνονται στις αιτήσεις βιογραφικά είναι η εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 

στοιχ. β’ ΓΚΠΔ). 

• Αποδέκτες των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων είναι αποκλειστικά και μόνο οι 

αρμόδιοι για την εν θέματι επεξεργασία υπάλληλοι του ΙΠΕ, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες 

εχεμύθειας καθώς και οι εποπτικοί φορείς. 

mailto:ipe.iaath@gmail.com
http://www.ipe.gr/
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• Διαβίβαση των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή/και διεθνείς 

οργανισμούς δεν λαμβάνει χώρα.  

• Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ελεύθερα να ασκήσει τα εξής δικαιώματα: 

• Πρόσβασης, 

• Διόρθωσης, 

• Διαγραφής, 

• Περιορισμού 

Επιπλέον διαθέτετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή (Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr). 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση αναφορικά με τα ανωτέρω ή για την άσκηση των 

προβλεπόμενων δικαιωμάτων του, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo.ipe@yahoo.com. 

Πληροφορίες / Διευκρινήσεις: 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται: στον Αρχιμ. Θεολόγο Αλεξανδράκη, τηλ.: 210 3352311, 6979552222 από 

Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 14:00. 

 Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του  

Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

(ΙΠΕ)  

 

Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας (κατά 

κόσμο Γεώργιος Δικαιάκος) 

 

Συνημμένα. 

1. Παράρτημα 1 -Υπόδειγμα Πρότασης (σελίδες 2) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
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Παράρτημα Υποδείγματος Πρότασης 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) 

Με αριθμ. πρωτ. ………/…………………… (συμπληρώνεται από τον φορέα) 

Πριν από τη συμπλήρωση της Πρότασης, παρακαλείσθε να μελετήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης. 

1. Ατομικά Στοιχεία 

Ονοματεπώνυμο  

Όνομα πατρός  

2. Στοιχεία αλληλογραφίας & επικοινωνίας 

Οδός  Αριθμός  

ΤΚ  Πόλη  

Αρ. Τηλεφ. Οικίας  

Αρ. Τηλεφ. Εργασίας  

Αρ. Κινητού Τηλεφ.  

Email  

3. Σπουδές (Πτυχίο)  

α/α Τίτλος Πτυχίου  Ίδρυμα 
Έτος 

κτήσης 
Βαθμός πτυχίου 

3.1     

…     

4. Επαγγελματική Εμπειρία  

α/α 
Ημ/νία 

Έναρξης  

Ημ/νία 

Λήξης 
Μήνες 

Εργοδότης/ 

φορέας 

Καθεστώς 

απασχόλησης  

Αντικείμενο 

Εργασίας/έργου 

(συνοπτική 

περιγραφή) 
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4.1       

4.2       

...       

5. Επισυνάπτω βιογραφικό σημείωμα  

6. Επισυνάπτω  Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/ 86 όπως ισχύει στην οποία: 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση που υποβάλλω με το παρόν 

έντυπο και στο συνημμένο βιογραφικό μου σημείωμα είναι πλήρεις και ακριβείς. 

Δεσμεύομαι ότι τα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης και 

βεβαιώσεων εμπειρίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης 

αίτησής μου θα κατατεθούν στο ΙΠΕ, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η μη προσκόμιση 

κάποιου από αυτά θεωρείται λόγος ακύρωσης της αποδοχής. 

Αποδέχομαι ότι, σε περίπτωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με το ΙΠΕ στο 

πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, αντίγραφο της σύμβασης αυτής θα διαβιβαστεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Γνωρίζω ότι τα στοιχεία του φακέλου μου θα διατηρηθούν στο ΙΠΕ, στο αρχείο του έργου.  

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της Πρόσκλησης στο πλαίσιο της οποίας 

υποβάλλω την Αίτηση. 

 

 

        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

    ………………………………………………………… 

 

Συνημμένα: 

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/ 86 


