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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου με αντικείμενο την αναμόρφωση – προσαρμογή του εκπαιδευτικού 

υλικού και υλικού πιστοποίησης των δέκα (10) θεματικών ενοτήτων της Πράξης 

«Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με 

Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» με κωδικό ΟΠΣ 5004190 για τις ανάγκες της 

εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» 

(MIS 5073422), που 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 (Ι.Π.Ε.) έχοντας 

υπόψη: 

1. το άρθρο 64 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. 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, 

3. το αρ. 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11.2.2014) ως ισχύει, 

4. το αρ. 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47/11.5.2015) ως ισχύει, 

5. την με αριθμ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 υπουργική απόφαση με θέμα: 

«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).» (ΦΕΚ 5968/Β’/31-12-18), 
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6. το αρ. 6 του ν. 2527/1997 κατόπιν της τροποποίησης του αρ. 30 του 4314/2014, ως 

ισχύει, 

7. 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), 

8. 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)», 

9. 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», 

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

11. 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», 

12. την με αριθμ. πρωτ. 251/27-09-2017 απόφαση της υπ’ αρ. 15/26-09-2017 Συνεδρίασης 

του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή του Ι.Π.Ε.», 

13. την με αριθμ. πρωτ. 231/04-09-2015 απόφαση της υπ’ αρ. 02/04.09.2015 Συνεδρίασης 

του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. με θέμα: «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. 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. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27.4.2016, 

16. τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.8.2019) «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.»,  
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17. την με αριθμ. πρωτ. 68/09-03-2017 απόφαση 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)», 

18. την με αριθμ. 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 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 

19. την με αριθμ. πρωτ. 1475/13-11-2020 απόφαση της υπ’ αρ. 86/13-11-2020 

Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. με θέμα: «Έγκριση και υποβολή Υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδικό 

ΟΠΣ 5073422», 

20. την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 51435/18-05-2022 (ΑΔΑ: 6Λ1146ΜΤΛΡ-ΝΥ9) Απόφαση 

Τροποποίησης 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», 

21. την με αρ. πρωτ. 1099/23-05-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΠΕ με θέμα: «2η 

Τροποποίηση της Απόφασης 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», 

22. την υπ’ αρ. 1575/23-06-2022 απόφαση του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

Ποιμαντικής Επιμορφώσεως περί εγκρίσεως της εν λόγω Πρόσκλησης για την υποβολή 

προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντικείμενο την αναμόρφωση 

– προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης των δέκα (10) 

θεματικών ενοτήτων της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» με κωδικό ΟΠΣ 

5004190 για τις ανάγκες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού 

της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» (MIS 5073422), που 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

 

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

681 ΑΚ και καλεί τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής 
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Επιμορφώσεως (φυσικά πρόσωπα) που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση - πρόταση.  

Το Ι.Π.Ε. δεν δεσμεύεται να αποδεχτεί τις Προτάσεις 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 Ι.Π.Ε. Η αποδοχή των Προτάσεων ανήκει στη διακριτική ευχέρεια 

του Ι.Π.Ε., 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 υποψήφιοι που θα 

συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβαση μίσθωσης έργου δεν δικαιούνται να 

απαιτήσουν παράταση της σύμβασής τους. 

 

1. Σύντομη περιγραφή της Πράξης 

Η Πράξη 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 (5.670 συμμετοχές σε διάφορες 

θεματικές ενότητες), με σκοπό την ενίσχυση/αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, 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. 

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. Στο πλαίσιο του έργου θα ψηφιοποιηθεί και θα ενσωματωθεί στο σύστημα 

τηλεκπαίδευσης υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό της δράσης, καθώς και το εκπαιδευτικό 

υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της Πράξης. 

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 και 

αναμόρφωση – προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού των δέκα (10) θεματικών 

ενοτήτων της «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» με κωδικό ΟΠΣ 5004190 
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στις ανάγκες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προκειμένου να 

ψηφιοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο του Υποέργου 2. 

▪ 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 και 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 

▪ Υποέργο 2: Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης – Πλατφόρμας 

Τηλεκπαίδευσης και Ψηφιακών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης 

▪ Υποέργο 3: Προβολή και Δημοσιότητα της Πράξης 

▪ Υποέργο 4: Προμήθεια Εξοπλισμού 

Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη 

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

Υλοποίηση και Παρακολούθηση της Πράξης», το οποίο έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση 

του υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης και ανήκει στο Πακέτο Εργασίας: 

ΠΕ 1.2 «Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού». 
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2. Περιγραφή Αντικειμένου της Πρόσκλησης 

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

ιδιωτικού δικαίου με το Ι.Π.Ε., κατά τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ, στο πλαίσιο του 

Υποέργου 1 «Οργάνωση, Συντονισμός, Υλοποίηση και Παρακολούθηση της Πράξης», 

προκειμένου να αναλάβουν την αναμόρφωση – προσαρμογή του υφιστάμενου 

εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης στις ανάγκες της μικτής (σύγχρονης και 

ασύγχρονης) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των κάτωθι θεματικών ενοτήτων της Πράξης 

«Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με 

Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» με κωδικό ΟΠΣ 5004190: 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΝΘΟΥΣ 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ 

6. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 

7. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

8. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΧΜΗΣ 

10. Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η διάρκεια των 10 θεματικών ενοτήτων είναι 28 ώρες. 

 

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης - πρότασης έχουν όσοι μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης 

της παρούσας πρόσκλησης είναι μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. 

Η υποβολής αίτησης - πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας τεκμαίρει ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.  

Για κάθε θεματική ενότητα για την οποία υποβάλλεται αίτηση - πρόταση, υποβάλλεται 

δείγμα  αναμόρφωσης - προσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης. 

Σε περίπτωση αίτησης η οποία περιλαμβάνει την υποβολή προτάσεων σε περισσότερες της 

μίας θεματικών ενοτήτων υποβάλλεται δείγμα αναμόρφωσης - προσαρμογής του 

εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης για κάθε μία θεματική ενότητα ξεχωριστά.  
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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 Ακαδημαϊκές σπουδές Έως 30 μόρια 

 

1α) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το 

αρμόδιο όργανο σε θεματικά πεδία σχετικά με τις θεματικές 

ενότητες που δηλώνει ο υποψήφιος 

10 μόρια 

 

1β) Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το 

αρμόδιο όργανο σε θεματικά πεδία σχετικά με τις θεματικές 

ενότητες που δηλώνει ο υποψήφιος 

20 μόρια 

2 

Επαγγελματική – διδακτική εμπειρία (σε περίπτωση που 

συμπίπτει, ο υποψήφιος δύναται να λάβει έως 35 μόρια με βάση 

τα ακόλουθα κριτήρια) 

Έως 35 μόρια 

 

2α) Διδακτική εμπειρία σε οποιαδήποτε από τις βαθμίδες της 

τυπικής εκπαίδευσης ή και σε προγράμματα εκπαίδευσης 

παιδιών και ενηλίκων (μη τυπική – άτυπη εκπαίδευση) ή/και σε 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε θεματικά πεδία σχετικά 

με τις θεματικές ενότητες που δηλώνει ο υποψήφιος (1 μόριο 

ανά 50 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων τα 20 μόρια είτε 2 μόρια 

ανά εξάμηνο με μέγιστο αριθμό τα 20 μόρια) 

Έως 20 μόρια 

 

2β) Επαγγελματική εμπειρία σε θεματικά πεδία σχετικά με τις 

θεματικές ενότητες που δηλώνει ο υποψήφιος (1 μόριο ανά 

εξάμηνο και έως 15 μόρια) 

Έως 15 μόρια 

3 

Συναφές συγγραφικό/επιστημονικό/ερευνητικό έργο: Συγγραφή 

βιβλίων, άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, 

συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανάπτυξη 

προγράμματος σπουδών, εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, 

σχεδιασμός ή/και εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων, ανάπτυξη 

οδηγού επιμορφωτικού υλικού (1 μόριο ανά 

συγγραφικό/επιστημονικό/ερευνητικό έργο και έως 15 μόρια) 

Έως 15 μόρια 
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4 Αξιολόγηση δείγματος εκπαιδευτικού υλικού Έως 10 μόρια 

5 Συνέντευξη Έως 10 μόρια 

 
5α) Γενικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας (επικοινωνιακή 

δυνατότητα και διάθεση συνεργασίας) 
Έως 4 μόρια 

 
5β) Επαλήθευση γενικής και ειδικής συγκρότησης (επιστημονικής 

και εμπειρικής) μέσω στοχευμένης συζήτησης 
Έως 4 μόρια 

 
5γ) Διαθεσιμότητα (ευκολία - δυσκολία επικοινωνίας/ χρόνος 

απασχόλησης) 
Έως 2 μόρια 

Μέγιστη Βαθμολογία 100 μόρια 

 

Επισημαίνεται ότι η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων δύναται να επιλέξει 

πρόταση για την αναμόρφωση – προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και υλικού 

πιστοποίησης περισσότερων της μιας θεματικής και όχι περισσοτέρων των τριών. 

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 

αίτησης - 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 υπογραφή της σύμβασης θα υπογράψουν το σχετικό έντυπο ενημέρωσης και 

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

 

4. Παραδοτέα 

ΠΕ1. Επικαιροποίηση του φακέλου σχεδιασμού του επιμορφωτικού προγράμματος 

Η σύνταξη του επικαιροποιημένου φακέλου σχεδιασμού του επιμορφωτικού 

προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με βάση το πρότυπο σχεδιασμού επιμορφωτικών 

προγραμμάτων για πιστοποίηση. Η επικαιροποίηση θα περιλαμβάνει προσαρμογή των 

υπαρχόντων επιμέρους θεματικών ενοτήτων στα νέα θέματα που προέκυψαν από τις 

εισηγήσεις, την ανατροφοδότηση και τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων. Θα λαμβάνει 

υπόψη τα νέα εκκλησιαστικά, θεολογικά και κοινωνικά δεδομένα, που έχουν προκύψει 

έπειτα από τα γεγονότα των τελευταίων ετών (πανδημία, πολεμικές συγκρούσεις, 

μετακινήσεις πληθυσμών κ.α.), εισάγοντας και θέματα που άπτονται της σύγχρονης 

πραγματικότητας (π.χ. νέες τεχνολογίες, τηλεργασία κ.α.). Επίσης θα περιλαμβάνει 
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αναδιαμόρφωση του φακέλου με βάση τις μεθόδους υλοποίησης δια ζώσης, μικτής και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Τα κριτήρια πιστοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα δομικά 

στοιχεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός επιμορφωτικού προγράμματος: 

● Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του προγράμματος 

● Σχεδιασμός  και σύνταξη ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος 

● Μέθοδοι και μέσα εκπαίδευσης 

● Μέθοδοι και περιεχόμενο αξιολόγησης  - πιστοποίησης 

ΠΕ2. Αναμόρφωση – προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του επιμορφωτικού 

προγράμματος 

Στο παραδοτέο αναμορφωμένο – προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού 

προγράμματος περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

α) Το εκπαιδευτικό υλικό μορφής κειμένου ανά επιμέρους θεματική ενότητα, το οποίο 

παραδίδεται σε μορφή αρχείου κειμένου. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να είναι τέτοιας 

έκτασης ώστε να καλύπτει επαρκώς τον σκοπό και τους στόχους του προγράμματος της 

επιμόρφωσης και να έχει έκταση από 100 έως 120 σελίδες. Θα πρέπει να περιλαμβάνει 

στην αρχή κάθε επιμέρους θεματικής ενότητας Σκοπό, Προσδοκώμενα Αποτελέσματα, 

Λέξεις-κλειδιά, και στο τέλος αυτής 8-10 Βιβλιογραφικές Αναφορές και Γλωσσάρι 

σημαντικών όρων και επεξήγηση αυτών. 

β) Το εκπαιδευτικό υλικό μορφής παρουσιάσεων διαφανειών ανά επιμέρους θεματική 

ενότητα. Το εκπαιδευτικό υλικό μορφής παρουσιάσεων διαφανειών παραδίδεται σε μορφή 

αρχείου παρουσίασης διαφανειών (power point). Η έκτασή του θα βρίσκεται σε αντιστοιχία 

με το επιμορφωτικό υλικό μορφής κειμένου, συνοψίζοντας ή αναλύοντας όπου απαιτείται, 

τα σημαντικότερα σημεία του. 

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι απαραίτητο να έχει τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά: 

● Να διαθέτει εκτός από το κείμενο σχετικές εικόνες, σχεδιαγράμματα, στατιστικά 

στοιχεία και κάθε είδους πολυμέσα, τα οποία το καθιστούν ελκυστικό προς μελέτη. 

● Να έχει σαφή δομή και οργάνωση καθώς και πρόβλεψη κατανομής του χρόνου στις 

διάφορες δραστηριότητες, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί στην εξ αποστάσεως 

διδασκαλία (σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής), όπως και στη δια ζώσης. 

● Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο υλικό είναι απαραίτητο να 

παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον για τους επιμορφούμενους, να τους εμπλέκουν 

ενεργά και να λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς τρόπους και τύπους μάθησης 

και τις γενικότερες αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (με τρόπο υλοποίησης δια 

ζώσης και εξ αποστάσεως). 
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ΠΕ3. Επικαιροποίηση του υλικού αξιολόγησης – πιστοποίησης των επιμορφούμενων 

Το παραδοτέο επικαιροποιημένο υλικό πιστοποίησης θα περιλαμβάνει ανά επιμέρους 

θεματική ενότητα: 

 10 ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ανοιχτού ή κλειστού τύπου (π.χ. πολλαπλής 

επιλογής, αντιστοιχίσεις κλπ) 

 8-10 προτεινόμενα θέματα εργασιών.  

Το υλικό πιστοποίησης θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

των επιμορφούμενων. 

Για την εκπόνηση του έργου τους οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού θα λαμβάνουν 

οδηγίες και προδιαγραφές από την Επιστημονική Ομάδα Έργου. Τα τελικά παραδοτέα θα 

είναι σύμφωνα με τις οδηγίες – προδιαγραφές, προσαρμοσμένα – επικαιροποιημένα, 

σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις του έργου. 

Τα παραδοτέα ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 θα πρέπει να δημιουργηθούν με βάση τις μεθόδους 

υλοποίησης μικτής (σύγχρονης και ασύγχρονης) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

5. Στοιχεία Απασχόλησης - Αμοιβή 

Η αναμόρφωση – προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης 

περιλαμβάνει τρία διακριτά μέρη για κάθε θεματική ενότητα: 

α/α Διακριτά Μέρη Εκπόνησης Υλικού Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης 
Αμοιβή 

με ΦΠΑ 

ΠΕ1 

Την επικαιροποίηση του φακέλου σχεδιασμού του επιμορφωτικού 

προγράμματος (στοχοθεσία, ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, 

εκπαιδευτικές μέθοδοι, μεθοδολογία πιστοποίησης της 

επιμόρφωσης), ο οποίος θα σταλεί προς πιστοποίηση από την 

Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης.  

€200,00 

ΠΕ2 

Την αναμόρφωση – προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του 

επιμορφωτικού προγράμματος στις ανάγκες της ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 26 

διδακτικές ώρες (οι 2 τελευταίες ώρες του προγράμματος αφορούν 

στην αξιολόγησή του). 

€2.000,00 

ΠΕ3 

Την επικαιροποίηση του υλικού αξιολόγησης – πιστοποίησης των 

επιμορφούμενων (τράπεζα θεμάτων εργασιών και ερωτήσεις 

αυτοαξιολόγησης). 

€300,00 
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Το αναμορφωμένο – προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό επιμόρφωσης και πιστοποίησης 

των θεματικών ενοτήτων της παρούσας θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

της ομάδας – στόχου των επιμορφούμενων.  

Στην περίπτωση που η αναμόρφωση – προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού 

επιμόρφωσης και πιστοποίησης μιας θεματικής ενότητας ανατίθεται σε περισσότερα από 

ένα (1) άτομα, η κατανομή των θεματικών ενοτήτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 

απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης και αντίστοιχα θα προσδιοριστεί η αμοιβή για τα 

διακριτά μέρη ΠΕ2 και ΠΕ3. Για το ΠΕ1 η προβλεπόμενη αμοιβή θα κατανεμηθεί ισόποσα 

στα άτομα στα οποία θα γίνει η ανάθεση. 

Η ως άνω αμοιβή ανά θεματική ενότητα 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 του  Έργου 

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

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

είναι η Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής Παραδοτέων του Εκπαιδευτικού Υλικού, 

η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., εφεξής «Επιτροπή». 

Η παραλαβή των Παραδοτέων και του έργου γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Ο κάθε αντισυμβαλλόμενος υποβάλει στην Επιτροπή τα παραδοτέα (φάκελο πιστοποίησης, 

ή/και εκπαιδευτικό υλικό, ή/και υλικό πιστοποίησης), ανά θεματική ενότητα, σύμφωνα με 

το ενδεικτικό ακόλουθο χρονοδιάγραμμα που θα καθορισθεί επακριβώς στη σχετική 

σύμβαση: 

15 ημερολογιακές ημέρες για το ΠΕ1 

40 ημερολογιακές ημέρες για το ΠΕ2 

15 ημερολογιακές ημέρες για το ΠΕ3 

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. 
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7.  Έγγραφα αίτησης – πρότασης. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  

Για την παραδεκτή υποβολή της αίτησης - πρότασης απαιτείται να κατατεθούν ως 

περιεχόμενο της πρότασης τα ακόλουθα έγγραφα:  

α) Πρωτότυπη αίτηση - πρόταση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα 

(Παράρτημα). 

β) Επικαιροποιημένο 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 αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία 

και τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. Αν οι υποψήφιοι 

που υποβάλλουν προτάσεις επιθυμούν να αξιολογηθούν επιπλέον στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλουν ταυτόχρονα με την αίτησης - πρόταση και αίτηση επικαιροποίησης των 

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

δικαιολογητικά. 

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

επιπλέον στοιχείο που κρίνει σκόπιμο για την επιβεβαίωση των στοιχείων μιας αίτησης - 

πρότασης. 

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. 

 

8. Τρόπος Πληρωμής – Καταβολή ανταλλάγματος 

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. 

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). 
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9. Τρόπος Υποβολής Προτάσεων 

Η αίτηση - Πρόταση των ενδιαφερομένων για την παρούσα, το αναλυτικό βιογραφικό 

σημείωμα και η Υπεύθυνη Δήλωση, που ορίζονται στο άρθρο 7 υποβάλλονται 

υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: ipe.iaath@gmail.com. 

Στον τίτλο και το κείμενο του E-Mail αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Αίτηση - Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (681 ΑΚ)  

Προς το  

Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως – Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) 

Υπόψη Αρχιμ. Θεολόγου Αλεξανδράκη 

Για τη αναμόρφωση - προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης 

των δέκα (10) θεματικών ενοτήτων της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου 

Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» με 

κωδικό ΟΠΣ 5004190 για τις ανάγκες της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης 

«Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – 

Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδικό ΟΠΣ 5073422 του Ε. Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

 

Στοιχεία αποστέλλοντος 

 

10. Προθεσμία Υποβολής Αίτησης - Πρότασης  

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης - πρότασης διαρκεί δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της 

παρούσας Πρόσκλησης, δηλαδή την 24η Ιουνίου 2022, και λήγει την 8η Ιουλίου 2022 και 

ώρα 23:59.  

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr). 

Προτάσεις που θα αποσταλούν στο Ι.Π.Ε. και θα φέρουν ημερομηνία αποστολής E-Mail 

μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. 

 

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. 

mailto:ipe.iaath@gmail.com
http://www.ipe.gr/
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Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της 

πρόσκλησης ή δεν περιλαμβάνει το συμπληρωμένο υπόδειγμα αίτησης - 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 τέταρτο, 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 ανά θεματική ενότητα θα καθορισθεί από το 

Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης με κριτήρια το εύρος των 

θεματικών αντικειμένων της κάθε θεματικής ενότητας και τα προσόντα των υποψηφίων 

που θα υποβάλλουν αίτηση - πρόταση για τη θεματική ενότητα. 

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 («Προϋποθέσεις συμμετοχής») 

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 κατά́ 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 Επιτροπή́ Ενστάσεων, η οποία και γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο 

το οποίο αποφασίζει την επικύρωση του οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων και 

http://www.ipe.gr/
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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. 

 

Πληροφορίες / Διευκρινήσεις: 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται: στον Αρχιμ. Θεολόγο Αλεξανδράκη, τηλ.: 210 3352311, 6979552222, e-mail: 

ipe.iaath@gmail.com, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 13:00. 

 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 - πρότασης (5 σελίδες) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

mailto:ipe.iaath@gmail.com
http://www.ipe.gr/
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Παράρτημα Υποδείγματος αίτησης - πρότασης 

ΑΙΤΗΣΗ - 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 αίτησης- 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. Θεματική Ενότητα για την οποία υποβάλλεται η Πρόταση  

Θ1 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

Θ2 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

Θ3 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 
 

Θ4 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΠΕΝΘΟΥΣ 
 

Θ5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ  

Θ6 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ  

Θ7 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Θ8 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ  

Θ9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΧΜΗΣ  
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Θ10 
Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

*Σημειώνετε με σειρά προτίμησης (1, 2, …) μια ή και περισσότερες από τις ανωτέρω 

θεματικές ενότητες για τις οποίες υποβάλλετε πρόταση. 

4. Δείγμα Πρότασης ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης 

Προδιαγραφές πρότασης 

Η πρόταση να αφορά σε δείγμα επικαιροποιημένου αναλυτικού προγράμματος, μεθοδολογίας 

εκπαίδευσης, αναμόρφωσης – προσαρμογής εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης και 

επικαιροποιημένου υλικού αξιολόγησης – πιστοποίησης των επιμορφούμενων μιας επιμέρους 

θεματικής ενότητας (4) διδακτικών ωρών. 

Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας: 

……………………………………………………………………………………………................... 

Α. Σχεδιασμός Επιμέρους Θεματικής Ενότητας του Επιμορφωτικού Προγράμματος 

Σκοποί – Στόχοι: 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θεματικής Ενότητας: 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης: 

Β. Δείγμα Εκπαιδευτικού Υλικού μιας Επιμέρους Θεματικής Ενότητας του Επιμορφωτικού 

Προγράμματος 

Από 500 – 1000 λέξεις 

 

 

Γ. Δείγμα Υλικού Αξιολόγησης – Πιστοποίησης των Επιμορφούμενων της Επιμέρους Θεματικής 

Ενότητας του Επιμορφωτικού Προγράμματος  
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Δύο θέματα εργασιών και δύο μελέτες περίπτωσης αξιολόγησης – πιστοποίησης των 

επιμορφούμενων της επιμέρους θεματικής ενότητας 

 

*Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης - πρότασης για περισσότερες από μία θεματικές 

ενότητες πρέπει να υποβάλλετε δείγμα πρότασης αναμόρφωσης – προσαρμογής 

εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης για κάθε μία θεματική ενότητα 

ξεχωριστά. 

 

5. Επισυνάπτω αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

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

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση - πρόταση που 

υποβάλλω με το παρόν έντυπο και στο συνημμένο βιογραφικό μου σημείωμα είναι πλήρεις 

και ακριβείς. 

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

το Ι.Π.Ε. στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, εφόσον ζητηθεί για στατιστικούς λόγους, 

αντίγραφο της σύμβασης αυτής μπορεί να διαβιβαστεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

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

Γνωρίζω ότι τα στοιχεία του φακέλου μου θα διατηρηθούν στο Ι.Π.Ε., στο αρχείο του έργου.  

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

υποβάλλω την αίτηση - πρόταση. 

 

        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

    ………………………………………………………… 

 

Συνημμένα: 

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/ 86 

 

 


