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Ταχ. Δ/νση : Αγίας Φιλοθέης 19-21      Αθήνα, 05/05/2022 

Ταχ. Κώδικας : 10556            Α.Π.  978/2022 

Πληροφορίες: Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης   

Τηλέφωνο: 210 335 2311- 210 335 2364,   

email: ipe.iaath@gmail.com   

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου: 

i. δύο (2) θέσεων για Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας της Πράξης και   

ii. μίας (1) θέσης  Διοικητικής Υποστήριξης της Πράξης 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

«Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη 
Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» (MIS 5073422) 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

 

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. 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), 
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5. το αρ. 6 του ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 άρθρου 242  

Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012 και  με το άρθρο 30 παρ.1 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 

265/23.12.2014), 

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

Συμβουλίου, όπως ισχύουν, 

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

Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως, όπως τροποποιούνται και ισχύουν, 

8. 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), 

9. 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)», 

10. την με αριθμ. πρωτ. 1023/2020 απόφαση 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, 

11. την με αριθμ. πρωτ. 240 / 07-02-2020 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.», 

12. την με αριθμ. πρωτ. 1069/01-04-2015 απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 

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

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

13. την με αριθμ. πρωτ. 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.», 

14. την με αριθμ. πρωτ. 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», 

15. την με 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 
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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)», 

15. την υπ’ αρ. πρωτ. 4848/ 04.11.2020  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου 

Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», 

16. την με αριθμ. πρωτ. 3807/14-08-2020 Πρόσκληση ΕΔΒΜ128 και α/α ΟΠΣ 4523, Έκδοση 1/0 της 

ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο 

«Προγράμματα ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων στο ανθρώπινο δυναμικό που 

δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας», 

17. την με αριθμ. πρωτ. 1104/24-09-2020 απόφαση της υπ’ αρ. 82/24.09.2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του Ι.Π.Ε. θέμα 4ο : Συμμετοχή του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως στην πρόσκληση με 

αριθμ. πρωτ. 3807/14-08-2020 Πρόσκληση ΕΔΒΜ128 και α/α ΟΠΣ 4523, Έκδοση 1/0 της ΕΥΔ του 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο 

«Προγράμματα ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων στο ανθρώπινο δυναμικό που 

δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας», 

18. την με αριθμ. πρωτ. 1475/13-11-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΠΕ με θέμα: «Απόφαση υλοποίησης 

με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Οργάνωση, Συντονισμός, Υλοποίηση και Παρακολούθηση» της 

Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – 

Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073422», 

19. την με αριθμ. πρωτ. 974/ 05-05-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

Ποιμαντικής Επιμορφώσεως περί εγκρίσεως της εν λόγω Πρόσκλησης για την κάλυψη των 

αναγκών υλοποίησης της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού 

της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με έκτακτο προσωπικό, 

προτίθεται να συνάψει τρείς συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου κατά τη διάταξη του 

άρθρου 681 ΑΚ και καλεί τους ενδιαφερόμενους, που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις 

και εμπειρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, να υποβάλουν Αίτηση.  

Το ΙΠΕ, διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής Αιτήσεων, που θα υποβληθούν παραδεκτά και θα 

πληρούν τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται παρακάτω, στο πλαίσιο της παρούσας, όποτε 

κριθεί αυτό αναγκαίο. 
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Το ΙΠΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχτεί τις Αιτήσεις που θα υποβάλουν στο πλαίσιο της 

παρούσας οι ενδιαφερόμενοι, δικαιούται δε 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 αποδοχή των Αιτήσεων ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του 

ΙΠΕ, την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του Υποέργου 1 

της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – 

Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων». Οι δικαιούχοι που θα συνάψουν, στο 

πλαίσιο της παρούσας, σύμβαση μίσθωσης έργου δεν δικαιούνται να απαιτήσουν παράταση 

της σύμβασής τους. Το ΙΠΕ είναι αυτό που διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής νέας σύμβασης 

με τα ίδια πρόσωπα, για τις ανάγκες του έργου, εφόσον εγκριθεί η παράταση της υλοποίησης 

της πράξης (από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή). Σε περίπτωση παράτασης της 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης είναι δυνατόν, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης και εφόσον 

από την φύση του έργου δικαιολογείται και αποβαίνει προς το συμφέρον της πράξης, να 

παραταθεί η διάρκεια της σύμβασης έργου χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής,  χωρίς 

καμία δέσμευση εκ των προτέρων για το ΙΠΕ και χωρίς να υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση 

εξαρτημένης εργασίας από τις εν λόγω συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση η παράταση αυτή δεν 

δύναται να συμφωνηθεί ότι θα υπερβαίνει τον χρόνο υλοποίησης της πράξης. 

1. Σύντομη περιγραφή της Πράξης 

Η Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – 

Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 270 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό (εθελοντές, 

στελέχη και συνεργάτες) σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της 

Εκκλησίας (άνω των 4.000 συμμετοχών σε διάφορες θεματικές ενότητες), με σκοπό την 

ενίσχυση / αναβάθμιση των δεξιοτήτων του, για την υποστήριξη του έργου που προσφέρεται, 

τόσο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις / 

προκλήσεις από τις σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές, και 

πνευματικές εξελίξεις όσο και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της 

διοίκησης και διαχείρισης των δομών αυτών. 
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Βασικός άξονας της Πράξης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος σύγχρονης και 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης το οποίο εκτός από την ικανοποίηση των επιμορφωτικών 

αναγκών της παρούσας Πράξης, θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του 

επιμορφωτικού έργου συνολικότερα καθώς και τη δυνατότητα επαναξιοποίησης του 

εκπαιδευτικού υλικού σε μελλοντικές επιμορφωτικές δράσεις με σημαντικά μειωμένο 

κόστος.  

Η έναρξη της Πράξης βάσει της απόφασης ένταξης είναι η 10/11/2020 ενώ ως ημερομηνία 

λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/09/2023.  

Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες δράσεις:  

▪ Το σχεδιασμό νέου εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης. 

▪ Τη μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης – Πλατφόρμας 

Τηλεκπαίδευσης και Ψηφιακών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης 

▪ Τη σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού και ολοκληρωμένων 

ηλεκτρονικών μαθημάτων για τα επιμορφωτικά προγράμματα της παρούσας Πράξης 

όσο και της Πράξης «Ανάπτυξη ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας» 

(MIS: 5004190) 

▪ Την οργάνωση και 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, συντονισμό και παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου. 

▪ Την επιστημονική και την οργανωτική εποπτεία υλοποίησης των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης (συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αξιολόγησης).  

▪ Τον προγραμματισμό και την οργάνωση την μετακινήσεων. 

▪ Την προβολή & δημοσιότητα του έργου. 

▪ Την αναπαραγωγή και διανομή του επιμορφωτικού υλικού. 

▪ Την προμήθεια υλικών/ αναλωσίμων. 

▪ Την προμήθεια περιορισμένου αριθμού στοιχείων εξοπλισμού για την κάλυψη των 

αναγκών των στελεχών που θα απασχοληθούν στην πράξη. 

Το αντικείμενο της Πράξης κατανέμεται σε 4 Υποέργα: 

▪ Υποέργο 1: Οργάνωση, Συντονισμός, Υλοποίηση και Παρακολούθηση της Πράξης 
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▪ Υποέργο 2: Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης – Πλατφόρμας 

Τηλεκπαίδευσης και Ψηφιακών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης 

▪ Υποέργο 3: Προβολή & Δημοσιότητα της Πράξης 

▪ Υποέργο 4: Προμήθεια Εξοπλισμού 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για σύναψη 

σύμβαση μίσθωσης έργου είναι στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Οργάνωση, Συντονισμός, 

Υλοποίηση και Παρακολούθηση της Πράξης» 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 1.1 «Οργάνωση, Συντονισμός και Παρακολούθηση της Πράξης» 

▪ ΠΕ 1.2 «Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού» 

▪ ΠΕ 1.3 «Οργάνωση & Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων» 

▪ ΠΕ 1.4 «Προμήθεια υλικών/ αναλωσίμων & Ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών 

Πράξης» 

2. Καταγραφή των θέσεων του Έργου 

Η Διοίκηση του Έργου έχει την ακόλουθη δομή: 

▪ Επιστημονική Ομάδα Έργου, η οποία θα έχει την ευθύνη της επιστημονικής εποπτείας 

της Πράξης, καθώς και της αξιολόγησης του επιμορφωτικού υλικού και στελεχώνεται 

από τους κάτωθι: 

o τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου 

o 2 στελέχη, μέλη ΔΕΠ, ως μέλη της Ομάδας 

▪ Ομάδα Διοίκησης της Πράξης και Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, η 

οποία θα έχει την ευθύνη της διοίκησης της Πράξης και της υποστήριξης των 

ενεργειών οργάνωσης, προετοιμασίας και υλοποίησης των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, καθώς και της εποπτείας πιστοποίησης της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευομένων και στελεχώνεται από τους κάτωθι: 

o τον Υπεύθυνο Έργου 
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o τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΙΠΕ, ως μέλος της Ομάδας με συμβουλευτικό ρόλο 

στις εργασίες της Ομάδας 

o 2 στελέχη που προέρχονται από το υφιστάμενο προσωπικό του ΙΠΕ, ως μέλη της 

Ομάδας 

o 2 στελέχη, ως έκτακτο προσωπικό για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής 

Διαδικασίας 

Η ομάδα, ως προς την εκτέλεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενισχύεται από: 

o τους Υπευθύνους Τμημάτων – Συντονιστές των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

(Στελέχη των Ιερών Μητροπόλεων) 

o τους Επιμορφωτές 

▪ Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης της Πράξης, η οποία 

υλοποιείται: 

o από 1 στέλεχος, ως έκτακτο προσωπικό, με εξειδίκευση στην παρακολούθηση και 

υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

o από 1 στέλεχος, ως έκτακτο προσωπικό, επικεντρωμένο στην εποπτεία και 

παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου. 

o από 1 στέλεχος, ως έκτακτο προσωπικό, υπεύθυνο για τη διοικητική υποστήριξη 

της πράξης 

Η Διοίκηση του Έργου θα υποστηρίζεται και με νομική συνδρομή σε θέματα σχετικά με τις 

διαγωνιστικές διαδικασίες, τις δημόσιες συμβάσεις και τις αναθέσεις έργου. 

3. Περιγραφή Θέσεων της Πρόσκλησης 

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 «Οργάνωση, Συντονισμός, Υλοποίηση και Παρακολούθηση της Πράξης», προκειμένου να 

καλύψουν ανάγκες υλοποίησης της εν λόγω Πράξης, για τις κάτωθι τρεις θέσεις: 
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Κωδ. Θέσης 

ΕΠ 1 

και 

ΕΠ 2 

Τίτλος 

Θέσης 

Στέλεχος 

Υποστήριξης της 

Εκπαιδευτικής 

διαδικασίας της 

Πράξης  

Αριθμός Θέσεων Δύο (2) 

Αντικείμενο ΠΕ 

Υποστήριξη της Ομάδας Διοίκησης της Πράξης και της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας με 

έμφαση  στην υποστήριξη των ενεργειών οργάνωσης, προετοιμασίας και υλοποίησης των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και της εποπτείας πιστοποίησης της επιμόρφωσης 

των εκπαιδευομένων («Οργάνωση & Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων»). 

ΠΕ 1.3 

Καθήκοντα (ενδεικτικά)  

 Υποστήριξη - συντονισμός και διοικητική παρακολούθηση της υλοποίησης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας: 

- Επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και της επάρκειας των υποδομών και των 

συντελεστών υλοποίησης του Προγράμματος. 

- Κατανομή των συμμετεχόντων σε τμήματα και προγραμματισμός της υλοποίησής 

τους. 

- Τήρηση φακέλου εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή για κάθε τμήμα. 

- Υποστήριξη και επικοινωνία με τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόμενους και τους 

Υπεύθυνους τμημάτων,  

- Τήρηση των κανόνων διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με 

το Κανονιστικό πλαίσιο της Πράξης. 

- Υποστήριξη διαχείρισης προβλημάτων και έκτακτων προβλημάτων κατά την 

υλοποίηση. 

 Συμμετοχή στην ομάδα επιλογής των επιμορφούμενων. 

 Υποστήριξη σε διαδικασίες πιστοποίησης επιμόρφωσης των 

επιμορφούμενων/εκπαιδευομένων. 

 Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου υλοποίησης των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

 Συγκέντρωση και καταχώρηση των δεδομένων:   

 των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 των στοιχείων των εκπαιδευτών/επιμορφωτών  

 των στοιχείων των εκπαιδευομένων/επιμορφούμενων 

 των παρουσιολογίων των εκπαιδευτών  

 των παρουσιολογίων των εκπαιδευόμενων 

 των εργασιών των εκπαιδευομένων και των επιδόσεών τους. 

 Συγκέντρωση αποτελεσμάτων και σύνταξη βεβαιώσεων και πιστοποιητικών 

παρακολούθησης των προγραμμάτων. 

 Παράδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στους επιμορφούμενους. 
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 Διαχείριση αλληλογραφίας με επιμορφούμενους και επιμορφωτές. 

 Υποστήριξη στην οργάνωση των μετακινήσεων των επιμορφωτών. 

 Επιτόπιος έλεγχος υλοποίησης των επιμορφωτικών  προγραμμάτων. 

 Υποστήριξη κατά τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων από αρμόδιες Αρχές. 

 Συμμετοχή στην Ομάδα Υλοποίησης εσωτερικής Αξιολόγησης του Έργου. 

 Υποστήριξη της διαχείρισης προβλημάτων και αλλαγών κατά την υλοποίηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 Συγκέντρωση των ερωτηματολογίων της εσωτερικής αξιολόγησης και καταχώρησή τους. 

Αμοιβή €26.000,00/έκαστος Εκτιμώμενη ανθρωποαπασχόληση 13 α/μήνες/έκαστος 

Διάρκεια Από τη σύναψη της σύμβασης - 30/09/2023 

Παραδοτέα Απολογιστικές αναφορές εργασιών  (σε μηνιαία βάση) 

α/α Απαιτούμενα Προσόντα Βαθμολόγηση 

1 

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΤΕΙ) ή αντίστοιχος τίτλος 

σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το 

αρμόδιο όργανο 

ON/ OFF 

Επιθυμητά/ Βαθμολογούμενα προσόντα 

2 Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών 30 μόρια 

3 Γενική Εργασιακή Εμπειρία 
 10 μόρια/ έτος 

εμπειρίας 
έως 50 μόρια 

4 Συνέντευξη  έως 20 μόρια 

Μέγιστη Βαθμολογία 100 μόρια 

Οι υποψήφιοι θα συμμετέχουν σε προφορική συνέντευξη. Στη διαδικασία της προφορικής 

συνέντευξης αξιολογούνται: η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα έκφρασης και η 

μεταδοτικότητα, η κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη και η εν γένει παρουσία και 

συμπεριφορά, ως ακολούθως: 

Α/Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Γνώση του αντικειμένου του φορέα/προκηρυσσόμενου 
αντικειμένου υπηρεσιών 

10 

2 Διοικητικές δεξιότητες 5 

3 Προσωπικά χαρακτηριστικά/επικοινωνιακές δεξιότητες/ατομική 
βελτίωση 

5 

 ΣΥΝΟΛΟ 20 
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Κωδ. Θέσης ΕΠ 3 Τίτλος Θέσης Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης της Πράξης 

Αντικείμενο ΠΕ 

Υποστήριξη στην εκτέλεση των εργασιών της Ομάδας Διοίκησης Έργου, στο πλαίσιο της  

Οργάνωσης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Πράξης 
ΠΕ 1.1 

Καθήκοντα (ενδεικτικά)  

 Διοικητική υποστήριξη της Πράξης : 

- Συνολική παρακολούθηση της πορείας της Πράξης. 

- Οργάνωση και τήρηση του έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου της Πράξης. 

- Συντονισμός και παρακολούθηση των Υποέργων, των Δράσεων  και των δεικτών 
υλοποίησης, σύμφωνα με τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα των υποέργων σε 
συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Έργου. 

- Διερεύνηση τρόπων προσέλκυσης των ωφελούμενων με στόχο την καλύτερη δυνατή 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και υποκίνησή τους. 

- Συμμετοχή στην προετοιμασία και κατάρτιση για την υποβολή προς τη Διαχειριστική 

Αρχή των προβλεπόμενων Δελτίων (όπως μηνιαίων και εξαμηνιαίων) από το Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου. 

- Ενημέρωση και συνεχής παροχή πληροφοριών στους συνεργάτες της Πράξης, 

συντονισμός των συνεργατών αναφορικά με τα πακέτα εργασίας. 

-  Παρακολούθηση  της διεξαγωγής των δράσεων, παροχή στήριξης και βοήθειας στα 

προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Πράξης.  

- Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα λοιπά στελέχη της Ομάδας Έργου, και τεχνική 

υποστήριξη της επικοινωνίας και συνεργασίας με τα εμπλεκόμενα μέρη του εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντος της Πράξης. 

- Οργάνωση συναντήσεων. 

- Οποιεσδήποτε συμπληρωματικές εργασίες κριθούν απαραίτητες για την πληρέστερη 

παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

Στο πλαίσιο αυτό θα:  

 Παράγει, συντάσσει και επεξεργάζεται των κατά περίπτωση απαραίτητων σχεδίων 

εγγράφων που αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης. 

 Υποστηρίζει τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαχειριστικών εργασιών που απορρέουν 

από το ρόλο του φορέα ως Δικαιούχου κατά την περίοδο αναφοράς. 

 Παρακολουθεί και συνεργάζεται με την ομάδα έργου για την εύρυθμη λειτουργία του έργου 

και δη των εργασιών στα πλαίσια των ενεργειών που συμμετέχει. 

 Υποστηρίζει την ομάδα έργου για την εύρυθμη λειτουργία του έργου και την επίλυση των 

προβλημάτων που προκύπτουν. 

 Παρέχει εν γένει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης στο Δικαιούχο και την Ομάδα Έργου για 

την υλοποίηση της Πράξης. 

Αμοιβή €26.000 Εκτιμώμενη ανθρωποαπασχόληση 13 α/μήνες 

Διάρκεια Από τη σύναψη της σύμβασης - 30/09/2023 
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Παραδοτέα Μηνιαίες εκθέσεις διοικητικής υποστήριξης του έργου 

α/α Απαιτούμενα Προσόντα Βαθμολόγηση 

1 

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΤΕΙ) ή αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος 

από το αρμόδιο όργανο 

ON/ OFF 

Επιθυμητά/ Βαθμολογούμενα προσόντα 

2 Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών 10 μόρια 

3 Καλή γνώση αγγλικών (Επιπέδου τουλάχιστον Β2) 
20 μόρια 

 

4 Γενική Επαγγελματική Εμπειρία 
10 μόρια/ έτος 

εμπειρίας 
(έως 50 μόρια) 

5 Συνέντευξη έως 20 μόρια 

Μέγιστη Βαθμολογία 100 μόρια 

Οι υποψήφιοι θα συμμετέχουν σε προφορική συνέντευξη. Στη διαδικασία της προφορικής 

συνέντευξης αξιολογούνται: η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα έκφρασης και η 

μεταδοτικότητα, η κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη και η εν γένει παρουσία και 

συμπεριφορά, ως ακολούθως: 

Α/Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Γνώση του αντικειμένου του φορέα/προκηρυσσόμενου 
αντικειμένου υπηρεσιών 

5 

2 Διοικητικές δεξιότητες 10 

3 Προσωπικά χαρακτηριστικά/επικοινωνιακές δεξιότητες/ατομική 
βελτίωση 

5 

 ΣΥΝΟΛΟ 20 

Εκτός των ανωτέρω παραδοτέων, οι υποψήφιοι που θα συνάψουν δυνάμει της παρούσας 

σύμβαση μίσθωσης έργου θα συμμετέχουν και στην εκπόνηση/ ανάπτυξη διαφόρων εκροών 

(π.χ. αναλυτικά πλάνα δράσεων, πρότυπα εργαλεία παρακολούθησης/ απολογισμού, 

οδηγίες υλοποίησης, έκτακτες/ τακτικές αναφορές κ.α.), για τις ανάγκες υλοποίησης του 

έργου που τους αναλογεί στο πλαίσιο της Πράξης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

καθήκοντά τους. Η ανάθεση των ειδικότερων έργων ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του ΙΠΕ, 

λαμβανομένου υπόψη του περιεχόμενου της παρούσας και της σχετικής σύμβασης.  
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Η υποβολή Αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας τεκμαίρει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 

της παρούσας Πρόσκλησης.  

Η διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων μίσθωσης έργου ορίζεται από την υπογραφή μέχρι το 

πέρας της Πράξης, ήτοι 30/09/2023. Σε περίπτωση παράτασης του διαστήματος της Πράξης, 

η διάρκεια του έργου ενδέχεται να παραταθεί για αντίστοιχο διάστημα. Το έργο θα 

παρέχεται στα γραφεία του ΙΠΕ, στην Αθήνα και ενδέχεται να περιλαμβάνει και μετακινήσεις 

στο πλαίσιο παρακολούθησης και υποστήριξης της υλοποίησης του υπόψη Έργου (οι 

δαπάνες μετακίνησης είναι πλέον της αμοιβής). Η αυτοπρόσωπη παρουσία των 

αντισυμβαλλόμενων είναι υποχρεωτική. Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα εξειδικευτούν στη 

σύμβαση. 

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

καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του 

συμβατικού αντικειμένου, 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 με την παρακάτω επιφύλαξη. Η αμοιβή, ανά θέση, θα υπολογίζεται 

και θα καταβάλλεται περιοδικά και απολογιστικά με την υποβολή των παραδοτέων, που 

συνδέονται με τα καθήκοντα / αρμοδιότητες που ο κάθε υποψήφιος έχει αναλάβει 

Η έδρα της Πράξης είναι η Αθήνα και ενδέχεται να περιλαμβάνει και μετακινήσεις στο 

πλαίσιο παρακολούθησης και υποστήριξης της υλοποίησης των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων κατόπιν προηγούμενης έγγραφης εντολής του ΙΠΕ. Οι δαπάνες μετακίνησης 

είναι πλέον της αμοιβής και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Πράξης σύμφωνα με 

τον νόμο κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του ΙΠΕ. 

4. 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 των Παραδοτέων και του έργου γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
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Ο κάθε αντισυμβαλλόμενος υποβάλει στην Επιτροπή το/ τα παραδοτέο/α 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 τελευταίου Παραδοτέου κάθε αντισυμβαλλόμενου  

επάγεται την οριστική παραλαβή του έργου του. 

5.  Έγγραφα αίτησης - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  

Για την παραδεκτή υποβολή αίτησης απαιτείται να κατατεθούν ως περιεχόμενο της αίτησης 

τα ακόλουθα έγγραφα:  

α) Πρωτότυπη Αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα Ι). 

β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα. 

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

συνημμένο υπόδειγμα.   

Για την  απόδειξη των απαραίτητων και συνεκτιμώμενων  προσόντων των ενδιαφερομένων, 

που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας,  απαιτούνται:  

α) Φωτοαντίγραφα Τίτλων Σπουδών (ή ισότιμου πτυχίου του εξωτερικού). 

β) Πιστοποιήσεις/ Βεβαιώσεις απασχόλησης από εργοδότες, στις οποίες θα αναφέρονται 

ρητά τα στοιχεία των έργων, στο πλαίσιο των οποίων απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος και 

το χρόνο απασχόλησης/ εμπειρίας ή/και σχετικές συμβάσεις ή/και σχετικά παραστατικά  

καθώς και κάθε εν γένει στοιχείο, που τεκμηριώνει τα αναφερόμενα στην αίτηση.  

Τα ανωτέρω αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης 

εμπειρίας ή/και σχετικές συμβάσεις ή/και σχετικά παραστατικά θα κατατεθούν στο ΙΠΕ, από 

όσους γίνει τελικά αποδεκτή η αίτησή τους και υπογράψουν σύμβαση.  
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Εκτός των ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κάθε επιπλέον 

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

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. 

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

ισχύει. 

6. Τρόπος Πληρωμής – Καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος 

Η αμοιβή/εργολαβικό αντάλλαγμα των υποψηφίων που θα συνάψουν σύμβαση στο πλαίσιο 

της Παρούσας θα καταβληθεί  τμηματικά με την παραλαβή κάθε Παραδοτέο.  

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. 

7. Τόπος Υποβολής Αιτήσεων 

Η αίτηση των ενδιαφερομένων για την παρούσα, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και η 

Υπεύθυνη Δήλωση, που ορίζονται στο άρθρο 5 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 Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (681 ΑΚ)  

για τη θέση του Στελέχους Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Πράξης 

Κωδ. ΕΠ 1 & ΕΠ 2 [δύο (2) θέσεις] 

ή  
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για τη θέση του Στελέχους  Διοικητικής Υποστήριξης της Πράξης [μία (1) θέση] 

στο πλαίσιο της Πράξης  

«Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – 

Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» (MIS 5073422) 

Προς το  

Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως – Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ) 

Αγίας Φιλοθέης 19-21, τκ. 10556 

Υπόψη Αρχιμ. Θεολόγου Αλεξανδράκη 

8. 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 06η /05/2022. Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΙΠΕ και να 

έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, το αργότερο έως τις 20/05/2022 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). 

9. 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 ΙΠΕ η 

οποία θα υποβάλλει την εισήγησή της στο ΔΣ του ΙΠΕ. 

Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί́ τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης 

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

το Βιογραφικό Σημείωμα, δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 

Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για μία θέση. 

http://www.ipe.gr/
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Υποψηφιότητες με εκπρόθεσμη υποβολή́ αιτήσεων δε θα αξιολογηθούν. 

Μεταξύ  ισοβαθμούντων  υποψηφίων  προηγείται  ο  υποψήφιος  που  έχει  περισσότερες  

μονάδες  στο  πρώτο  βαθμολογούμενο κριτήριο και  αν  αυτές  συμπίπτουν  στο  δεύτερο  

βαθμολογούμενο κριτήριο  και ούτω  καθεξής.  Αν  εξαντληθούν  όλα  τα  κριτήρια  χωρίς  να  

καταστεί  δυνατός  ο  καθορισμός της  σειράς  μεταξύ  των  ισοβαθμούντων, τότε διενεργείται 

δημόσια κλήρωση. 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει : 

▪ Έλεγχο του παραδεκτού των αιτήσεων κατά τα ανωτέρω. 

▪ Αξιολόγηση των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων 

αντισυμβαλλομένων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία 

και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. 

▪ Κλήση των υποψήφιων αντισυμβαλλόμενων, των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν 

παραδεκτές, σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης για την 

παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους 

προϋπηρεσία, την επιστημονική εξειδίκευση που διαθέτουν για την άμεση εμπλοκή 

στο συγκεκριμένο έργο και την επαγγελματική ικανότητα που διαθέτουν για την 

υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου. 

▪ Κατάρτιση 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 ΙΠΕ για τη λήψη της σχετικής απόφασης επικύρωσης του 

πρακτικού. Κατακύρωση των αναθέσεων έργου στο επιλεγέν φυσικό πρόσωπο μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων και την έγκριση του οριστικού 

πίνακα. 

▪ Ανάρτηση του του προσωρινού και οριστικού πίνακα κατάταξης στην ιστοσελίδα του 

ΙΠΕ ( www.ipe.gr ), και κατ’ ιδία ενημέρωση του επιλεγέντα για την υπογραφή της 

σύμβασης 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, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

Αίτηση είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η πρόκριση 

http://www.ipe.gr/
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του υποψηφίου θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση δε που αυτό συμβεί μετά το χρόνο σύναψης 

της σύμβασης, η αυτοδίκαια τυχόν καταβληθείσα εργολαβική αποζημίωση επιστρέφεται ή 

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

συνεπειών που επιφέρει η ψευδής ή ανακριβής υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86. 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε 

(5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα 

του ΙΠΕ (www.ipe.gr). Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι 

αιτιολογημένες και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία και 

γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει. Οι ενστάσεις υποβάλλονται 

ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 19-21, τκ. 

10556, Αθήνα, στο γραφείο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών.  

Πληροφορίες / Διευκρινήσεις: 

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

απευθύνονται: στον Αρχιμ. Θεολόγο Αλεξανδράκη, τηλ.: 210 3352311, e-mail: 

ipe.iaath@gmail.com, 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) 

 

Συνημμένο: 

Υπόδειγμα Αίτησης (3 σελίδες) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

http://www.ipe.gr/
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Παράρτημα Υποδείγματος Αίτησης 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ) 

Με Αριθμ. Πρωτ. ……/…-…-2022 

Πριν από τη συμπλήρωση της Αίτησης,  

παρακαλείσθε να μελετήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης 

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. Θέση για την οποία υποβάλλεται η Αίτηση  

ΕΠ1 & 

ΕΠ2 
Στέλεχος Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Πράξης   

ΕΠ 3 Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης της Πράξης  

*Σημειώνετε με Χ τη θέση ενδιαφέροντος 
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4. Σπουδές (Πτυχίο)  

α/α Τίτλος Πτυχίου  Ίδρυμα 
Έτος 

κτήσης 

Βαθμός 

πτυχίου 

4.1     

…     

5. Μεταπτυχιακό 

α/α Τίτλος Μεταπτυχιακού  Ίδρυμα 
Έτος 

κτήσης 
Βαθμός πτυχίου 

5.1      

…     

6. Διδακτορικό 

α/α Τίτλος Διδακτορικού Ίδρυμα 

Έτος 

κτήσης 

Βαθμός 

πτυχίου 

6.1       

 

7. Επαγγελματική Εμπειρία  

α/α 
Ημ/νία 

Έναρξης  

Ημ/νία 

Λήξης 
Μήνες 

Εργοδότης/ 

φορέας 

Καθεστώς 

απασχόλησης  

Αντικείμενο 

Εργασίας/έργου 

(συνοπτική 

περιγραφή) 

7.1       

7.2       

...       
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8. Επισυνάπτω αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

9. 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 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση». 

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 

 


