
 
  
 
 
 

Σελίδα 1 από 19  

 
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 36 
Τ.Κ.: 11521  
Πληροφορίες: Κων/νος Στουραΐτης 
Τηλέφωνο: 213 1335311 
Email: kstouraitis@iep.edu.gr 

 
 

 
Αθήνα, 08-10-2021 
Α.Π.: 15542 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 12 με τίτλο: «Επικαιροποίηση - 

εμπλουτισμός  περιεχομένου και  υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης κλάδων 

εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη 

διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» με κωδικό ΟΠΣ 5084974 

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

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το με αριθμ. 118/24-05-2011 ΦΕΚ (τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σχετικά με το «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Ν. 3966). 

2. Το με αριθμ. 193/19-09-2013 ΦΕΚ (τ. Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’), Ν. 4186 άρθρο 36 («Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις»). 

3. Τον N.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. 3419/2005 (ΦΕΚ 297Α) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 265Α),  όπως τροποποιείται και ισχύει. 

4. Τη με αρ. πρωτ. ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της 
υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί 
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» 

 Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όπως ισχύουν, 

 Τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων που ορίζονται ειδικά από το θεσμικό πλαίσιο του 
δικαιούχου, όπως τροποποιούνται και ισχύουν, 

 Τη με αρ.πρωτ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού 
Εσωτερικής Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 69 του Ν. 4547/2018. 
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 Τη με αριθ. πρωτ. 5245/02.12.2020 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 538/22-01-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΞΩΟΞΛΔ-947, Πράξη 05/21-01-2021) απόφαση του 
ΔΣ του ΙΕΠ για την υλοποίηση του Υποέργου 12 και για τον ορισμό του υπευθύνου. 

 Το με αριθ. πρωτ. 15074/30-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΟΕΟΞΛΔ-555) Συμφωνητικό Σύμπραξης στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή 
των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ 
κύκλος)»μεταξύ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 15510/08-10-2021 απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ (ΑΔΑ: 6ΘΔ0ΟΞΛΔ-4ΜΤ) για την 
έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα και Ορισμό Επιστημονικής Ομάδας Έργου για το 
Υποέργο 12 με τίτλο: «Επικαιροποίηση – εμπλουτισμός περιεχομένου και υλικού επιμόρφωσης 
και πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης 
«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη 
διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» με κωδικό ΟΠΣ 5084974 του ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 Την με  αρ. πρωτ. 84745/27.7.2021 (ΑΔΑ 614146ΜΤΛΡ-55Χ) Απόφαση Ένταξης 
 Το ΤΔΠ όπως εγκρίθηκε και ισχύει. 
 Την ανάγκη υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) του Υποέργου 12 «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική 
πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» και MIS 5084974 τουΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 
 

Αποφασίζουμε 

 
την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου12 «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την 

αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ 

επιπέδου Τ.Π.Ε.)/Β’ κύκλος» με κωδικό ΟΠΣ 5084974, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, ως ακολούθως: 

 
 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ 

Οι δείκτες εκροών της Πράξης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 
Α/Α 

 
ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 
 
 

1 

 
 

 
11511 

Εκπαιδευτικοί που 
επιμορφώνονται 
στην αξιοποίηση 

νέων παιδαγωγικών 
πρακτικών και ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 
(συμμετοχές) 

 
 
 
άτομα 

ΑΠ6- Λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες 

16752 

ΑΠ6-Μετάβαση 4332 
ΑΠ6- Περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες 4224 

ΑΠ8- Μετάβαση 1728 
ΑΠ9-Περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες 564 
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Το Υποέργο12 με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΑΞΗΣ», θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: 

α) την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου και του υλικού της επιμόρφωσης 

Β1 επιπέδου ΤΠΕ και της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ, καθώς και του αντίστοιχου υλικού 

πιστοποίησης, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης σχετικής πράξης του 

παρόντος Ε.Π, για έξι (6) «συστάδες» κλάδων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών (δράση 

συμπληρωματική των αντίστοιχων δράσεων του υποέργου 11, που αφορούν στις υπόλοιπες 7 

από τις 13 συστάδες στις οποίες οργανώνονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών 

στο πλαίσιο της πράξης). 

β) την εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης. 

Για την άρτια υλοποίηση της Πράξης στο υποέργο περιλαμβάνονται επίσης, μια σειρά από 

υποστηρικτικές ενέργειες, όπως διοικητική και  διαχειριστική υποστήριξη. 

 
 
Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας 

ΠΕ 12.1: Eπικαιροποίηση και εμπλουτισμός περιεχομένου και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου 
ΤΠΕ 

[διάρκεια: 13/08/2021-30/09/2023] 

 
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Το παρόν πακέτο εργασίας στοχεύει στην επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου 

σπουδών και του επιμορφωτικού υλικού Β1 επιπέδου ΤΠΕ και Β2 επιπέδου ΤΠΕ, που αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο της προηγούμενης σχετικής πράξης του παρόντος Ε.Π. (της οποίας η παρούσα πράξη αποτελεί 

συνέχεια), λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές και παιδαγωγικές εξελίξεις, στοιχεία ανατροφοδότησης 

και εσωτερικής αξιολόγησης της προηγούμενης πράξης, καθώς και τις τρέχουσες ανάγκες και συνθήκες 

υλοποίησης της παρούσας πράξης.  

Το πακέτο λειτουργεί συμπληρωματικά της αντίστοιχης δράσης του υποέργου 11, καθώς αφορά σε 6 από 

τις 13 συνολικά συστάδες, στις οποίες οργανώνονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες των εκπαιδευτικών για 

τους σκοπούς της παρούσας επιμόρφωσης, και συγκεκριμένα στις παρακάτω συστάδες: 

 Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες 

 Συστάδα 8: Καλές Τέχνες 

 Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή & Υγεία 

 Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί 

 Συστάδα 11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες 

 Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

Στο πλαίσιο του παρόντος ΠΕ περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενέργειες/εργασίες: 

 Η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου και του υλικού της 
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επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ για τις παραπάνω συστάδες συναφών κλάδων – 

ειδικοτήτων  εκπαιδευτικών. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: 

o Αναμόρφωση και εμπλουτισμός του περιεχομένου σπουδών (πρόγραμμα 

σπουδών) και του επιμορφωτικού υλικού για τη νέα οργάνωση/ διάκριση της 

επιμόρφωσης σε περισσότερες συστάδες.  Επισημαίνεται ότι, στην 

προηγούμενη σχετική πράξη, η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ αναπτύχθηκε 

σε τέσσερεις (4) συστάδες «συναφών» κλάδων εκπαιδευτικών,. Στο πλαίσιο 

της παρούσας πράξης, η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ θα ακολουθήσει την 

οργάνωση των 13 συστάδων της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ. 

o Προσαρμογές και ενσωμάτωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης για την πλήρη εφαρμογή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, 

συμπεριλαμβανομένου ασύγχρονου σκέλους. 

o Έμφαση στην αξιοποίηση συστημάτων και περιβαλλόντων που υποστηρίζουν 

και διευκολύνουν τη λειτουργία της κοινότητας της σχολικής τάξης, για την 

επικοινωνία, τη διάθεση και διαμοίραση υλικού, την ανάθεση - εκπόνηση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κ.α. (πχ. πλατφόρμα e-me, e-class). 

 Η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου σπουδών (πρόγραμμα 

σπουδών) και του υλικού της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ για τις παραπάνω 

συστάδες συναφών κλάδων – ειδικοτήτων  εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται ότι, η 

αναμόρφωση του περιεχομένου σπουδών και του επιμορφωτικού υλικού της 

επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ για τη νέα οργάνωση – διάκριση σε 13 συστάδες, 

αναμένεται να προκαλέσει επιπρόσθετα, παρεμβάσεις και αλλαγές στο 

περιεχόμενο σπουδών και το επιμορφωτικό υλικό της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου 

ΤΠΕ αντίστοιχα, λόγω αναδιάταξης αντικειμένων/ ενοτήτων. 

 Η οργάνωση και ανάρτηση του υλικού στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και διάθεσης επιμορφωτικού της πράξης  (πχ. moodle), σύμφωνα με 

τις βασικές κατευθύνσεις του επιστημονικού συμβουλίου της πράξης. 

 Η συμμετοχή στην προετοιμασία και στην υποστήριξη επιμορφωτών Β' επιπέδου 

ΤΠΕ των εν λόγω συστάδων, προκειμένου να αναλάβουν τα νέα - επικαιροποιημένα 

προγράμματα Β1 επιπέδου ΤΠΕ και Β2 επιπέδου ΤΠΕ 

 

Το υλικό θα επικαιροποιηθεί και εμπλουτιστεί από ομάδες εργασίας που θα συσταθούν για καθεμία από 

τις παραπάνω έξι συστάδες κλάδων εκπαιδευτικών. Ως υπεύθυνοι συντονιστές ανά ομάδα (επιστημονικοί 

υπεύθυνοι συστάδων) για λόγους συνέχισης και συνέπειας στην εξέλιξη του υλικού αναλαμβάνουν 

αντίστοιχα οι ίδιοι επιστημονικοί συνεργάτες, μέλη ΔΕΠ, που είχαν οριστεί στο πλαίσιο της προηγούμενης 

σχετικής πράξης, ως εξής (Πράξη 5./21-01-2021 ΔΣ ΙΕΠ, αρ. πρωτ. 538/22-01-2021, ΑΔΑ:  Ψ8ΞΩΟΞΛΔ-947): 

 Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες/ Μητσικοπούλου Βασιλική, Ε.Κ.Π.Α. 

 Συστάδα 8: Καλές Τέχνες/ Παπαδόπουλος Σπύρος, Παν. Θεσσαλίας 

 Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή & Υγεία/ Αντωνίου Παναγιώτης, Δ.Π.Θ. 

 Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί/ Κυπαρισσία Παπανικολάου, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 Συστάδα 11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες, Τσίρμπας Ιωάννης, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

Ο υπεύθυνος συντονιστής της Συστάδας 12: Επαγγέλματα γης θα ορισθεί  κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. 
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Η κάθε ομάδα εργασίας θα στελεχωθεί κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από κατάλληλο αριθμό 

εμπειρογνωμόνων ο ακριβής αριθμός των οποίων θα προσδιοριστεί με την έναρξη του έργου. Στους 

πίνακες των παραρτημάτων παρουσιάζεται ο απαιτούμενος αριθμός ανθρωπομηνών. 

 

Ο Συντονιστής – Επιστημονικός υπεύθυνος της κάθε συστάδας θα έχει αντιστοίχως την επιμέλεια των 

επικαιροποιημένων περιεχομένων - προγραμμάτων σπουδών και του επιμορφωτικού υλικού που θα 

παραχθούν (συνολικά και τμηματικά) και θα αναλάβει τον καταμερισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό 

και την εποπτεία των εργασιών της ομάδας του. Οι Συντονιστές της κάθε συστάδας είναι μέλη της 

Επιστημονικής Επιτροπής της Πράξης και μπορούν, μαζί με τα στελέχη του ΙΕΠ της Επιστημονικής Ομάδας 

Έργου, να συμμετέχουν διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως σε συναντήσεις εργασίας ή/και 

Ημερίδες/Συνέδρια (π.χ. συναντήσεις των επιστημονικών επιτροπών της Πράξης, εκπαιδευτικές  συνεδρίες  

ή ημερίδες για την σχετική ενημέρωση των επιμορφωτών). 

 

Τα μέλη της κάθε συστάδας θα εργαστούν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες επικαιροποίησης και 

εμπλουτισμού του περιεχομένου σπουδών και του υλικού επιμόρφωσης σύμφωνα με τις επιμορφωτικές 

ανάγκες και τυχόν ιδιαιτερότητες των επιμέρους ειδικοτήτων εκπαιδευτικών τις οποίες περιλαμβάνει η 

κάθε συστάδα ως προς τις παιδαγωγικές – διδακτικές - τεχνολογικές διαστάσεις (π.χ. λογισμικά και 

τεχνολογίες ειδικότητας, εφαρμογές διαδικτύου, θέματα ειδικής διδακτικής, παραδείγματα χρήσης 

λογισμικών, εκπαιδευτικά σενάρια, σύνδεση με Προγράμματα Σπουδών, Οδηγός εφαρμογής στην τάξη). 

Η επικαιροποίηση-εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών (του περιεχομένου σπουδών) και του 

υλικού γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο πλαίσιο της πράξης και σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου της Πράξης. 

Το υλικό επικαιροποιείται-εμπλουτίζεται και διατίθεται σε μορφή e-courses (ανά επίπεδο επιμόρφωσης 

και ανά συστάδα) στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και διάθεσης επιμορφωτικού υλικού της 

Πράξης (πχ. moodle) και για κάθε ενότητα περιλαμβάνει εν γένει υλικό μελέτης, εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, οδηγίες για τον επιμορφωτή και τον επιμορφούμενο, πρόσθετο υλικό αναφοράς κ.α. 

 

Τα παραδοτέα μπορεί να υποβάλλονται σε δύο εκδόσεις, αρχική και τελική. Η παραλαβή της αρχικής και 

τελικής έκδοσης κάθε παραδοτέου του ΠΕ 12.1 πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται 

με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ, κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Η πληρωμή του κάθε 

Αντισυμβαλλόμενου πραγματοποιείται τμηματικά με βάση το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής για 

κάθε στάδιο (ενδεικτικά καταβολή 30% για την αρχική έκδοση και 70% για την τελική έκδοση).  

 

Παραδοτέα: 

Π12.1.1: Κριτήρια επιλογής και γενικό αντικείμενο εργασιών των μελών των ομάδων 

Π12.1.2: Προγράμματα Σπουδών επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες (αρχική και τελική 

έκδοση) 

Π12.1.3: Επιμορφωτικό υλικό Β1 επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες ("αναρτημένο" κατάλληλα στην 

πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διάθεσης επιμορφωτικού υλικού της πράξης) 

(αρχική και τελική έκδοση) 

Π12.1.4: Προγράμματα Σπουδών επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες (αρχική και τελική 

έκδοση) 

Π12.1.5:Επιμορφωτικό υλικό Β2 επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες ("αναρτημένο" κατάλληλα στην 

πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διάθεσης επιμορφωτικού υλικού της πράξης) 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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ΠΕ 12.2: Ανάπτυξη / επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ και Β2 επιπέδου ΤΠΕ 

[διάρκεια: 01/11/2021-30/09/2023] 

 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Ανάπτυξη / Επικαιροποίηση υλικού πιστοποίησης για τη συντήρηση, την ανανέωση και τον εμπλουτισμό 

της βιβλιοθήκης θεμάτων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ και Β2 επιπέδου ΤΠΕ, η οποία 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της προηγούμενης σχετικής πράξης του παρόντος Ε.Π., για τις παρακάτω 6 

συστάδες: 

Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες 

Συστάδα 8: Καλές Τέχνες 

Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή & Υγεία 

Συστάδα 10:Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί 

Συστάδα 11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες 

Συστάδα 12: Επαγγέλματα γης 

Το πακέτο λειτουργεί συμπληρωματικά της αντίστοιχης δράσης του Υποέργου 11, το οποίο αφορά στις 

υπόλοιπες 7 από τις 13 συνολικά συστάδες, στις οποίες οργανώνονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες των 

εκπαιδευτικών για τους σκοπούς της παρούσας επιμόρφωσης και πιστοποίησης. 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

 Eπικαιροποίηση και ανάπτυξη νέων θεμάτων για τις εξετάσεις πιστοποίησης: 

- Β1 επιπέδου ΤΠΕ (θέματα - ερωτήματα αυτόματης διόρθωσης) 

- Β2 επιπέδου ΤΠΕ (θέματα - ερωτήματα αυτόματης διόρθωσης και θέματα ελεύθερης ανάπτυξης 

σχετικά με την εκπόνηση εκπαιδευτικών σεναρίων με αξιοποίηση ΤΠΕ)  

για τις 6 συστάδες (σε αντιστοιχία με το επιμορφωτικό υλικό της προηγούμενης δράσης). 
 

Η ανάπτυξη του υλικού γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο πλαίσιο της πράξης  και 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του επιστημονικού συμβουλίου της πράξης, προκειμένου να εξυπηρετούν 

την προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία πιστοποίησης και να συνάδουν με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των εφαρμογών πιστοποίησης. 
 

Το υλικό θα αναπτυχθεί/επικαιροποιηθεί από μέλος/μέλη των ομάδων εργασίας που έχουν συσταθεί για 

καθεμία από τις έξι συστάδες ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και οι οποίες στο πλαίσιο του ΠΕ 12.1 θα 

υλοποιήσουν  την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό περιεχομένου και υλικού επιμόρφωσης Β1 και Β2. 

Ο Συντονιστής της κάθε συστάδας στο πλαίσιο του ρόλου του για τον καταμερισμό, την οργάνωση, τον 

συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών της ομάδας του θα προσδιορίσει το/τα μέλος/η της συστάδας 

που θα αναπτύξει υλικό πιστοποίησης. 

Ο Συντονιστής της κάθε συστάδας, θα έχει  αντιστοίχως και την επιμέλεια του Υλικού Πιστοποίησης που 

θα παραχθεί . 

Τα παραδοτέα μπορεί να υποβάλλονται σε δύο εκδόσεις, αρχική και τελική. Η παραλαβή της αρχικής και 

τελικής έκδοσης κάθε παραδοτέου του ΠΕ 12.2 πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται 

με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ, κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Η πληρωμή του 

(αρχική και τελική έκδοση) 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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εκάστοτε Αντισυμβαλλόμενου πραγματοποιείται τμηματικά με βάση το αντίστοιχο πρωτόκολλο 

παραλαβής για κάθε στάδιο (ενδεικτικά καταβολή 30% για την αρχική έκδοση και 70% για την τελική 

έκδοση). 

 

Παραδοτέα: 

Π12.2.1: Υλικό πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες (αρχική και τελική έκδοση) 

Π12.2.2:  Υλικό πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες (αρχική και τελική έκδοση) 

 
 
 

ΠΕ12.3: Εσωτερική Αξιολόγηση 

[διάρκεια: 01/01/2022-30/09/2023] 

 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων εσωτερικής αξιολόγησης της επιμόρφωσης και της πιστοποίησης Β1 

επιπέδου ΤΠΕ και Β2 επιπέδου ΤΠΕ, και συγκεκριμένα εκπόνηση/ επικαιροποίηση ερωτηματολογίων, 

στατιστική  επεξεργασία απαντήσεων, διεξαγωγή συνεντεύξεων ή/και παρατήρησης, διατύπωση 

συμπερασμάτων και προτάσεων βελτίωσης. 

Αντικείμενο αξιολόγησης είναι οι διαδικασίες και το υλικό επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, οι διαδικασίες και το 

υλικό πιστοποίησης, τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης, η εφαρμογή στην τάξη, η αποτελεσματικότητα και 

λειτουργικότητα των υποστηρικτικών δομών καθώς και οι υποδομές διενέργειας των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

 Επικαιροποίηση ερωτηματολογίων και συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών Β1 και Β2 επιπέδου ΤΠΕ.  

Ομάδα - στόχος θα είναι: α) οι  εκπαιδευτικοί  που  θα  παρακολουθήσουν  την  επιμόρφωση  Β1  

επιπέδου ΤΠΕ (12.600 επιμορφούμενοι), β) οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν την 

επιμόρφωση Β2 επιπέδου ΤΠΕ (15.000 επιμορφούμενοι), γ) οι επιμορφωτές Β' επιπέδου ΤΠΕ που θα 

αναλάβουν τα προγράμματα επιμόρφωσης της πράξης, και δ) οι υπεύθυνοι των συστάδων. 

Στόχος της αξιολόγησης είναι να διαπιστωθούν αλλαγές στις αντιλήψεις των ομάδων για τη μάθηση και 

την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, οι οποίες θα συσχετιστούν με το περιεχόμενο και τη 

διαδικασία της επιμόρφωσης. Η αξιολόγηση θα καλύπτει όλες τις ειδικότητες και θα πραγματοποιηθεί 

μέσω ερωτηματολογίου που θα συμπληρωθεί από τους επιμορφούμενους ηλεκτρονικά. Οι σχετικές 

εφαρμογές για την ηλεκτρονική διάθεση και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα αναπτυχθούν στο 

πλαίσιο του υποέργου 11.  

 Επιπλέον, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, θα επιδιωχθεί να αξιοποιηθούν μέθοδοι 

όπως η παρατήρηση εφαρμογής στην τάξη ή/και συνεντεύξεις με τους επιμορφούμενους 

εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν σενάρια στην τάξη . Τα ερευνητικά εργαλεία θα εκπονηθούν από 

στελέχη του ΙΕΠ και θα αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο αξιολόγησης που έχει αναπτυχθεί σε 

προηγούμενη σχετική πράξη. 

 Επεξεργασία των δεδομένων (ερωτηματολογίων, καταγραφών)  

 Εκπόνηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

 

Η εκπόνηση των  ερευνητικών εργαλείων και της Τελικής Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, θα γίνουν από τα 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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στελέχη του ΙΕΠ τα οποία συμμετέχουν στην Επιστημονική Ομάδα Έργου. Η διεξαγωγή των παρατηρήσεων 

ή/και των συνεντεύξεων, η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων (από τα ερωτηματολόγια), και η ποιοτική 

επεξεργασία των δεδομένων (από τις παρατηρήσεις ή/και τις συνεντεύξεις) θα γίνουν από ειδικούς 

επιστήμονες οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Παραδοτέα: 

Π12.3.1: Ερευνητικά εργαλεία (ερωτηματολόγια, εργαλεία παρατήρησης, πρωτόκολλα συνεντεύξεων). 

Π12.3.2: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων, διεξαγωγή παρατηρήσεων ή/και συνεντεύξεων, ποιοτική 

επεξεργασία δεδομένων και έκθεση αποτελεσμάτων. 

Π12.3.3: Τελική έκθεση αξιολόγησης. 

 

 
 

ΠΕ12.4: Οργάνωση και Συντονισμός δράσεων, Οικονομοτεχνική διαχείριση υποέργου, Κάλυψη δαπανών 

μετακινήσεων 

[διάρκεια: 13/08/2021-30/09/2023] 

 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

 Σχεδιασμός, οργάνωση και συντονισμός  όλων των ενεργειών για την άρτια υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου. 

 Διοικητική, διαχειριστική υποστήριξη για την άρτια υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται στο 

πλαίσιο του Υποέργου. 

 Για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης προβλέπεται κάλυψη δαπανών μετακίνησης των εμπλεκομένων 

στην Πράξη για συμμετοχή τους σε σχετικές εκδηλώσεις - ημερίδες - συνέδρια για την προβολή / 

προώθηση των δράσεων της πράξης 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

Το αντικείμενο της διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνει υποστηρικτικές 

ενέργειες όπως: 

 υποστήριξη για τη σύνταξη σχεδίων απαιτούμενων εγγράφων 

 συγκέντρωση παραδοτέων (ερωτηματολογίων, παρουσιολογίων, παραστατικών δαπανών των 

εμπλεκομένων κλπ) και υποστήριξη στη σύνταξη εισηγήσεων έγκρισης πληρωμών, μετακινήσεων, 

αναθέσεων σε αναδόχους κ.λπ. 

 ενημέρωση, αρχειοθέτηση, παρακολούθηση και τήρηση φακέλων φυσικού αντικειμένου της Δράσης, 

φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου 

 επικοινωνία με τους εμπειρογνώμονες και άλλους εμπλεκόμενους του Υποέργου, σύνταξη αναφορών 

και συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του ΙΕΠ για τις διαδικασίες υλοποίησης, την πορεία εξέλιξης του 

φυσικού αντικειμένου και τον προγραμματισμό ενεργειών. 

 Συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις - ημερίδες - συνέδρια για την προβολή / προώθηση των δράσεων 

της πράξης και κάλυψη δαπανών μετακινήσεων. 

 

Παραδοτέα 

Π12.4.1: Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων (για τη διοικητική, διαχειριστική υποστήριξη) 

Π12.4.2: Παραστατικά πραγματοποίησης δαπανών μετακινήσεων 

 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ 
ΜΗΝΕΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 
ΠΕ 12.1:  

Επικαιροποίηση 
και 

εμπλουτισμός 
περιεχομένου 

και υλικού 
επιμόρφωσης Β1 
και Β2 επιπέδου 

ΤΠΕ 

Π12.1.1:  Κριτήρια επιλογής και γενικό 
αντικείμενο εργασιών των μελών των 
ομάδων  

13/08/2021 30/09/2023 2 0,00 € 0,00 € 

Π12.1.2: Προγράμματα Σπουδών 
επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ για τις 
6 συστάδες (αρχική και τελική 
έκδοση) 
Π12.1.3:  Επιμορφωτικό υλικό Β1 
επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες 
("αναρτημένο" κατάλληλα στην 
πλατφόρμα ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και 
διάθεσης επιμορφωτικού υλικού της 
πράξης) (αρχική και τελική έκδοση)                                                                                                     
Π12.1.4:  Προγράμματα Σπουδών 
επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ για τις 
6 συστάδες (αρχική και τελική 
έκδοση) 
Π12.1.5:  Επιμορφωτικό υλικό Β2 
επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες 
("αναρτημένο" κατάλληλα στην 
πλατφόρμα ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και 
διάθεσης επιμορφωτικού υλικού της 
πράξης) (αρχική και τελική έκδοση) 

13/08/2021 30/09/2023 82,2 168.000,00 € 168.000,00 € 

ΠΕ 12.2:  
Ανάπτυξη / 
επικαιροποίηση 
υλικού 
πιστοποίησης 
Επιμόρφωσης 
Β1 επιπέδου ΤΠΕ 
και Β2 επιπέδου 
ΤΠΕ 

Π12.2.1:  Υλικό πιστοποίησης Β1 
επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες 
(αρχική και τελική έκδοση)                                                                                       
Π12.2.2:  Υλικό πιστοποίησης Β2 
επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες 
(αρχική και τελική έκδοση) 

01/11/2021 30/09/2023 29,52 60.000,00 € 60.000,00 € 

ΠΕ12.3: 
Εσωτερική 
Αξιολόγηση 

Π12.3.1: Ερευνητικά εργαλεία 
(ερωτηματολόγια, εργαλεία 
παρατήρησης, πρωτόκολλα 
συνεντεύξεων) 

01/01/2022 30/09/2023 

2 0,00 € 0,00 € 

Π12.3.2: Στατιστική επεξεργασία 
δεδομένων, ποιοτική επεξεργασία 
δεδομένων και έκθεση 
αποτελεσμάτων 

8 16.476,40 €  16.476,40 €  

Π12.3.3: Τελική έκθεση αξιολόγησης 2 0,00 € 0,00 € 

ΠΕ12.4: 
Οργάνωση και 
Συντονισμός 
δράσεων, 
Οικονομοτεχνική 
διαχείριση 
υποέργου, 
Κάλυψη 
δαπανών 
μετακινήσεων 

Π12.4.1: Μηνιαίες εκθέσεις 
πεπραγμένων (για τη διοικητική, 
διαχειριστική υποστήριξη)   

13/08/2021 30/09/2023 

19 39.131,45 € 39.131,45 € 

Π12.4.2: Παραστατικά 
πραγματοποίησης δαπανών 
μετακινήσεων 

- 9.350,97 € 9.350,97 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΜΕΣΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ  

        292.958,82€ 292.958,82 € 

ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

        8.341,18 € 8.341,18 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

       142,72 301.300,00 € 301.300,00 € 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους 

ενεργειών του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 301.300,00€. Η συνολική επιλέξιμη 

δαπάνη ανέρχεται σε 301.300,00€και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 2021ΣΕ34510155 κωδ. 

Ε3451. 

Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών 

δαπανών (ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) 

αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.3. 

 

Για τον προσδιορισμό των δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους αξιοποιήθηκε η ακόλουθη 

μεθοδολογία: το ποσό των άμεσων δαπανών αμοιβών προσωπικού* 15%. 

 

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει το ΙΕΠ για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου, καθώς και διενέργειας διαγωνισμών και σύναψης 

συμβάσεων κλπ περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών για την υλοποίηση Πράξεων στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, (έκδοση 3), που εγκρίθηκε με την με αρ. 4/25-01-2018 Πράξη του 

ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 567/26-01-2018 ΑΔΑ:Ψ4Ζ4ΟΞΛΔ-ΚΓΟ) και ακολουθούν την κείμενη 

νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΙΕΠ. 

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή η οποία ορίζεται από το ΔΣ του ΙΕΠ. 

Η πληρωμή έκαστου παραδοτέου γίνεται με την παραλαβή από το ΔΣ του ΙΕΠ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την έγκριση 

ενεργειών, παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού αντικειμένου, την 

οικονομική διαχείριση, κ.λπ. 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό Πλαίσιο1 ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ 

Απόφαση υλοποίησης 

Υποέργου 
ΔΣ ΙΕΠ 

ΦΕΚ118Α/24-05-

2011 

ΦΕΚ193Α/19-09-

2013 

ΦΕΚ102Α/12-06-

2018 

ΦΕΚ 254Α/21-12-

2020 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΕΠ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

180661/Γ4/19.11.2019 

(ΦΕΚ 981/Β΄ 

Υ.Ο.Δ.Δ./20.11.2019) 

                                           
1 
Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με 
τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ) 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ



 
  
 
 
 

Σελίδα 11 από 19  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό Πλαίσιο1 ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ 

Πρόσληψη νέου 

προσωπικού για το 

Υποέργο  (εάν 

απαιτείται) 

Τμήμα Προμηθειών, 

Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων 

ΦΕΚ118Α/24-05-

2011 

ΦΕΚ193Α/19-09-

2013 

ΦΕΚ102Α/12-06-

2018 

ΦΕΚ 254Α/21-12-

2020 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΠΠΑΣ 
59/22-12-2020 

Παρακολούθηση της 

Υλοποίησης και 

Ολοκλήρωσης του 

Υποέργου 

Τμήμα Έργων και 
Δράσεων 

–  

Υποδιεύθυνση 

Οικονομικής 

Υπηρεσίας 

ΦΕΚ118Α/24-05-

2011 

ΦΕΚ193Α/19-09-

2013 

ΦΕΚ102Α/12-06-

2018 

ΦΕΚ 254Α/21-12-

2020 

ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ 

 

15/26-03-2021 
 

Οικονομική Διαχείριση Οικονομική Υπηρεσία 

ΦΕΚ118Α/24-05-

2011 

ΦΕΚ193Α/19-09-

2013 

ΦΕΚ102Α/12-06-

2018 

ΦΕΚ 254Α/21-12-

2020 

ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ 

 

15/26-03-2021 
 

Νομική Υποστήριξη 

(προαιρετικά) 

ΑυτοτελέςΤμήμα 

Νομικής Υποστήριξης 

ΦΕΚ118Α/24-05-

2011 

ΦΕΚ193Α/19-09-

2013 

ΦΕΚ102Α/12-06-

2018 

ΦΕΚ 254Α/21-12-

2020 

ΧΡΥΣΗ ΠΕΤΡΑΚΗ 59/22-12-2020 

 
 
Σημειώνεται ότι η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών προβλέπεται να γίνεται μέσω 

διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με βάση σαφώς καθορισμένα κριτήρια. 

 

Υπεύθυνος του Υποέργου είναι o Κωνσταντίνος Στουραϊτης, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 

538/22-01-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΞΩΟΞΛΔ-947, Πράξη 05/21-01-2021) απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

 Ο Κωνσταντίνος Στουραΐτης είναι πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων (1988) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (2008) και διδακτορικού 

(2017) στη Διδακτική των Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών. 

Από το 1999 έως και το 2018 δίδασκε μαθηματικά σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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(Γυμνάσια και Λύκεια). Από το 2019 εργάζεται με απόσπαση  στο ΙΕΠ και κατέχει τη θέση του 

Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο των Μαθηματικών. 

Το επιστημονικό/ερευνητικό του ενδιαφέρον αφορά στη Διδακτική των Μαθηματικών και 

ιδιαιτέρως στη συνεργασία των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική ανάπτυξη, στο σχεδιασμό 

προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού και την ανάπτυξή τους στην τάξη των 

μαθηματικών.  

Έχει συγγράψει ή έχει συμμετάσχει στη συγγραφή άρθρων σε διεθνή περιοδικά και έχει 

παρουσιάσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Συμμετείχε σε ομάδες 

εργασίας σχετικά με την ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για τα 

Μαθηματικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

Συνοπτική περιγραφή του τρόπου συνεργασίας/ συντονισμού και λειτουργίας της Επιστημονικής 

Ομάδας Έργου 

Η Επιστημονική Ομάδα Έργου του Υποέργου: 

θα πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις και συνεργασίες με τους υπεύθυνους συντονιστές των 

ομάδων, ώστε να υλοποιούνται οι διάφορες ενέργειες βάσει του σχεδιασμού, 

θα παρακολουθεί και θα ελέγχει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του 

Υποέργου, 

θα εφαρμόζει τις διαδικασίες ελέγχου των επιμέρους δραστηριοτήτων ώστε να τηρείται το 

προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός, 

θα παρευρίσκεται και θα υποστηρίζει τις συναντήσεις για τις ανάγκες της Πράξης, όποτε κρίνεται 

απαραίτητο. 

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι συντονιστές των ομάδων θα ενημερώνουν για την πορεία της ενεργειών 

της ομάδας τους την Επιστημονική Ομάδα Έργου του Υποέργου 12 σε τακτικές συναντήσεις και 

όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί 

συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος 

απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 καιΒ.2 

 
 
 
 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
του Ι.Ε.Π. 

 
 

Ιωάννης Αντωνίου 
 

 
  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

 

1. Παράρτημα Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
2. Παράρτημα Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑΕΡΓΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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Πακέτα 
Εργασίας 

2021 2022 2023  
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ΠΕ12.1: 
Eπικαιροποίησ
η και 
εμπλουτισμός 
περιεχομένου 
και υλικού 
επιμόρφωσης 
Β1 και Β2 
επιπέδου ΤΠΕ 

                                    

 

ΠΕ 12.2:  
Ανάπτυξη / 
επικαιροποίησ
η υλικού 
πιστοποίησης 
Β1 επιπέδου 
ΤΠΕ και Β2 
επιπέδου ΤΠΕ 

                                    

 

ΠΕ12.3: 
Εσωτερική 
Αξιολόγηση 

                                    

 

ΠΕ12.4: 
Οργάνωση και 
Συντονισμός 
δράσεων, 
Οικονομοτεχνι
κή διαχείριση 
υποέργου, 
Κάλυψη 
δαπανών 
μετακινήσεων 

                                    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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Πίνακας Β Σύνολο Προϋπολογισμού5 

 

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ6   

Κόστος Άλλων 
Άμεσων 

Δαπανών7 

Σύνολο 
Έμμεσων 

Δαπανών8 

Σύνολο 
Αμεσων 

Δαπανών 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

ΠΕ 12.1:  
Eπικαιροποίηση και 
εμπλουτισμός 
περιεχομένου και 
υλικού επιμόρφωσης 
Β1 και Β2 επιπέδου ΤΠΕ 

Π12.1.1:  Κριτήρια επιλογής και γενικό 
αντικείμενο εργασιών των μελών των 
ομάδων                                                                   

2 

 

 

 

 

 

   

Π12.1.2: Προγράμματα Σπουδών 
επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 
συστάδες (αρχική και τελική έκδοση) 
Π12.1.3:  Επιμορφωτικό υλικό Β1 
επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες 
("αναρτημένο" κατάλληλα στην 
πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και διάθεσης 
επιμορφωτικού υλικού της πράξης) 
(αρχική και τελική έκδοση)                                                                                           
Π12.1.4:  Προγράμματα Σπουδών 
επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 
συστάδες (αρχική και τελική έκδοση)                                                                               
Π12.1.5:  Επιμορφωτικό υλικό Β2 
επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες 
("αναρτημένο" κατάλληλα στην 
πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και διάθεσης 
επιμορφωτικού υλικού της πράξης) 
(αρχική και τελική έκδοση) 

 

  

82,2 168.000,00 € 

      

  168.000,00 € 

ΠΕ 12.2:  Ανάπτυξη / 
επικαιροποίηση υλικού 
πιστοποίησης 
Επιμόρφωσης Β1 
επιπέδου ΤΠΕ και Β2 
επιπέδου ΤΠΕ 

Π12.2.1:  Υλικό πιστοποίησης Β1 
επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες 
(αρχική και τελική έκδοση)                                                                 
Π12.2.2:  Υλικό πιστοποίησης Β2 
επιπέδου ΤΠΕ για τις 6 συστάδες 
(αρχική και τελική έκδοση) 

  

  

29,52 60.000,00 € 

      

  60.000,00 € 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ  

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ



 
  
 
 
 

Σελίδα 15 από 19  

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ6   

Κόστος Άλλων 
Άμεσων 

Δαπανών7 

Σύνολο 
Έμμεσων 

Δαπανών8 

Σύνολο 
Αμεσων 

Δαπανών 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

ΠΕ12.3: Εσωτερική 
Αξιολόγηση 

Π12.3.1: Ερευνητικά εργαλεία 
(ερωτηματολόγια, εργαλεία 
παρατήρησης, πρωτόκολλα 
συνεντεύξεων) 

2 

  

 0,00 € 

      

  0,00 € 

Π12.3.2: Στατιστική επεξεργασία 
δεδομένων, ποιοτική επεξεργασία 
δεδομένων και έκθεση αποτελεσμάτων 

 
  

8 16.476,40 € 
      

  16.476,40 € 

Π12.3.3: Τελική έκθεση αξιολόγησης 2  
  

 0,00 € 
      

  0,00 € 

ΠΕ 12.4: Οργάνωση και 
Συντονισμός δράσεων, 
Οικονομοτεχνική 
διαχείριση υποέργου, 
Κάλυψη δαπανών 
μετακινήσεων 

Π25.5.1: Μηνιαίες εκθέσεις 
πεπραγμένων (για τη διοικητική, 
διαχειριστική υποστήριξη) * 

 

  

19 39.131,45 € 

     

 39.131,45 € 

  Π25.6.1: Παραστατικά 
πραγματοποίησης δαπανών 
μετακινήσεων 

  
  

  
      

9.350,97 €   9.350,97 € 

ΣΥΝΟΛΑ   6,00  0,00 € 138,72 283.607,85 € 0,00 € 0,00 € 9.350,97 € 8.341,18 € 292.958,82 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12 

 

283.607,85 € 

  

9.350,97 €€ 8.341,18 € 301.300,00 € 

  

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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5 
Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η 

φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου 
6 

Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε 

περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. 

 
7

Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου 
8 

Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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Πίνακας Β.1 Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό 
 

 (A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ)9 
α/α 

Ονοματεπώνυμο10 Ειδικότητα 

Τρόποςαπασχόλησης: 

α) Ποσοστό (…%) 
του συμβ.χρόνου 

β) υπερωριακή απασχ. 
γ) πρόσθετη απασχ. 

Να αναφερθεί η σχετική 
νομική βάση 

Εργασίες –Καθήκοντα- 
Ρόλος 

Πακέτα Εργασίας 
/Παραδοτέα 

Χρονική
διάρκεια 

(από-έως) 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

σε Α/Μ 

Μικτό 
Μηνιαίο 
Κόστος 

Κόστος 
(€) 

1 

Κωνσταντίνος Στουραϊτης ΠΕ 03 

Απόφαση  538/22-01-2021 
(ΑΔΑ: Ψ8ΞΩΟΞΛΔ-947,  

Πράξη 05/21-01-2021) Δ.Σ. 
του Ι.Ε.Π. 

 
 

Υπεύθυνος της Πράξης:                                                                                                         
1) Συντονισμός, παρακολούθηση και 
έλεγχος όλων των απαιτούμενων 
ενεργειών για την υλοποίηση της 
Πράξης,                                                                                           
2) Εφαρμογή των διαδικασιών 
ελέγχου των επιμέρους 
δραστηριοτήτων ώστε να τηρείται 
το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα 
και ο εγκεκριμένος π/υ της Πράξης,                                                                                                                                                
3) Συντονισμός και υποστήριξη της 
ΟΕ 

ΠΕ 12.1, ΠΕ12.2 

ΠΕ 12.3, 
ΠΕ12.4 

13/08/2021- 
30/09/2023 

4 0,00€ 0,00€ 

2 

ΕΟΕ 
Στελέχη του ΙΕΠ, μέλη ΔΕΠ, 

Εκπαιδευτικοί 
Απόφαση ΔΣ ΙΕΠ 

Μέλη Επιστημονικής Ομάδας Έργου 
(ΕΟΕ) 

 

ΠΕ 12.1, 
ΠΕ12.2 

ΠΕ 12.3, ΠΕ12.4, 

13/08/2021- 
30/09/2023 

2 0,00€ 0,00€ 

3 
Στελέχη ΙΕΠ Στελέχη Ι.Ε.Π. Απόφαση ΔΣ ΙΕΠ Εσωτερική Αξιολόγηση 

ΠΕ 12.3/ ΠΕ12.3.1, 
ΠΕ12.3.3 

01/01/2022- 
30/09/2023 

4 0,00€ 0,00€ 

4 
Στελέχη ΙΕΠ Στελέχη ΙΕΠ Απόφαση ΔΣ ΙΕΠ Επιτροπές,  

ΠΕ 12.1, 
ΠΕ12..2 

ΠΕ 12.3, ΠΕ12.4 

13/08/2021- 
30/09/2023 

1 0,00€ 0,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
11  0,00€ 

 

 

 

 

Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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α/α Ειδικότητα Σχέση Απασχόλησης 
Τρόπος πρόσληψης/ Πακέτα Εργασίας / 

Παραδοτέα11 
Χρονοδιάγραμμα 

(από –έως) 

Χρόνος 
Κόστος (€) 

ΝομικήΒάση (μήνες) 

 

1 
Μέλος ΔΕΠ 

(ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) 

 

Σύμβαση μίσθωσης έργου 
Υπεύθυνος συστάδας 7: 

Ξένες γλώσσες/ απόφαση ΔΣ 
ΙΕΠ 

ΠΕ12.1 

ΠΕ12.2 

 

13/08/2021-30/09/2023 
25,5 

(3,8/Μ) 

 

8.360,00€ 

2 
Εμπειρογνώμονες 

[για τη συστάδα 7] 
Σύμβαση μίσθωσης έργου Πρόσκληση 

ΠΕ12.1 

ΠΕ12.2 
13/08/2021-30/09/2023 

25,5 
(14,82Α/Μ) 

29.640,00€ 

 
3 

 

Μέλος ΔΕΠ 
(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) 

 
Σύμβαση μίσθωσης έργου 

Υπεύθυνος συστάδας 8: 
Καλές Τέχνες/ 

απόφαση ΔΣ ΙΕΠ 

ΠΕ12.1 

ΠΕ12.2 

13/08/2021-30/09/2023  

25,5 
(3,8/Μ) 

8.360,00€ 

4 
Εμπειρογνώμονες 

[για τη συστάδα 8] 
Σύμβαση μίσθωσης έργου Πρόσκληση 

ΠΕ12.1 

ΠΕ12.2 
13/08/2021-30/09/2023 

25,5 
(14,82Α/Μ) 

29.640,00€ 

5 
Μέλος ΔΕΠ 

(ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
Σύμβαση μίσθωσης έργου 

Υπεύθυνος συστάδας 9: 
Φυσικής Αγωγής και 
Υγείας/απόφαση ΔΣ ΙΕΠ 

ΠΕ12.1 

ΠΕ12.2 
13/08/2021-30/09/2023 

25,5 
(3,8/Μ) 

8.360,00€ 

 
6 

Εμπειρογνώμονες 
[για τη συστάδα 9] 

 
Σύμβαση μίσθωσης έργου 

Πρόσκληση  ΠΕ12.1 

ΠΕ12.2 

13/08/2021-30/09/2023 
25,5 

(14,82Α/Μ) 

 
29.640,00€ 

 
7 

Μέλος ΔΕΠ 
(ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) 

 
Σύμβαση μίσθωσης έργου 

Υπεύθυνος συστάδας 
10:Εκπαιδευτικοί 

Μηχανικοί/απόφαση ΔΣ ΙΕΠ 

ΠΕ12.1 

ΠΕ12.2 

13/08/2021-30/09/2023 
25,5 

(3,8ΑΜ) 

8.360,00€ 

8 
Εμπειρογνώμονες 

[για τη συστάδα 10] 
Σύμβαση μίσθωσης έργου Πρόσκληση 

ΠΕ12.1 

ΠΕ12.2 
13/08/2021-30/09/2023 

25,5 
(14,82Α/Μ) 

29.640,00€ 

 
9 

 

Μέλος ΔΕΠ 
(ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 

 
Σύμβαση μίσθωσης έργου 

Υπεύθυνος συστάδας11: 
Οικονομία, Διοίκηση και 

Κοινωνικές 
Επιστήμες/απόφαση ΔΣ ΙΕΠ 

ΠΕ12.1 

ΠΕ12.2 

13/08/2021-30/09/2023  

25,5 
(3,8Α/Μ) 

 
8.360,00€ 

10 
Εμπειρογνώμονες 

[για τη συστάδα 11] 
Σύμβαση μίσθωσης έργου Πρόσκληση 

ΠΕ12.1 

ΠΕ12.2 
13/08/2021-30/09/2023 

25,5 
(14,82Α/Μ) 

29.640,00€ 

 

11 
Μέλος ΔΕΠ 

(Υπευθυνος Συστάδας) 

 

Σύμβαση μίσθωσης έργου Πρόσκληση ΠΕ12.1 

ΠΕ12.2 

13/08/2021-30/09/2023 
25,5 

(3,8Α/Μ) 

 

8.360,00€ 

12 
Εμπειρογνώμονες 

[για τη συστάδα 12] 
Σύμβαση μίσθωσης έργου Πρόσκληση 

ΠΕ12.1 

ΠΕ12.2 
13/08/2021-30/09/2023 

25,5 
(14,82Α/Μ) 

29.640,00€ 

16 Ειδικοί Επιστήμονες  και 
Εμπειρογνώμονες  για την 
εσωτερική αξιολόγηση 

Σύμβαση μίσθωσης έργου Πρόσκληση ΠΕ12.3 01/01/2022-31/08/2023 
20 

(8 Α/Μ) 
16.476,40 € 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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17 

 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
Σύμβαση μίσθωσης έργου 

 
Πρόσκληση 

 
ΠΕ 

12.4/ΠΕ 
12.4.1 

 
13/08/2021-31/08/2023 

 
24,5 

(19 Α/Μ) 

 
39.131,45 € 

 Σύνολο  283.607,85 
€ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Πίνακας Β.4 Έμμεσες Δαπάνες 
Α/Α Περιγραφή Σύνολο αμοιβών προσωπικού (€) ΣυνολικόΚόστος (€) Παρατηρήσεις 

1 
Έμμεσες Δαπάνες 55.607,85 € 8.341,18 € 15%Χ του συνόλου των άμεσων δαπανών προσωπικού  

 
 

ΑΔΑ: 6ΥΧΙΟΞΛΔ-ΗΝΟ
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