
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»»   

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5003740 

 

 
ΙΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                        1/14 

 

  

ΠΡΑΞΗ       : «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις 
Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα 
Νηπιαγωγεία της Θράκης» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1   : «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις 
Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα 
Νηπιαγωγεία της Θράκης» 

MIS : 5003740 
Υπεύθ. Πράξης : Κυριακίδη Ειρήνη 
Πληροφορίες :      213 133 5168 
  

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου με έως και έξι (06) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, 

ελεύθερους επαγγελματίες  για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Πιλοτικές 

Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», της Πράξης 

«Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με 

κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,  

 

η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

Τo Δ.Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), 

Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020», Δικαιούχος της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ  

ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Ταχ. Δ/νση            : Αν. Τσόχα 36 
Τ. Κ. – Πόλη           : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ 
Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr 
Πληροφορίες : Ιωάννης Μπαθιανάκης 
Τηλ.                        : 213 133 5151 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO 
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Νηπιαγωγεία της Θράκης», για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης 

Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», 

 

έχοντας  υπ’ όψη: 

1. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄  206), παρ.  8 του άρθρου 6,  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 

2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α΄ 136), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου ένατου του Ν. 

4057/2012 (ΦΕΚ  Α΄ 54), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ  Α΄ 159) και ισχύει 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ  Α΄ 195). 

3. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων  για την 

προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως ισχύει. 

4. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «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 Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.). 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης, και όπως εκάστοτε ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθ. 185705/Γ1/18.11.2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Παύση του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέου» (ΦΕΚ 

843/20.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 

9. Την υπ’ αριθ. 192182/Γ1/26.11.2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Παύση της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής και ορισμός νέων» (ΦΕΚ 872/30.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 

10. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 16182/22.11.2016 (ΑΔΑ: Ω6Τ64653Ο7-ΣΓΞ) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 

στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και το θεσμικό πλαίσιο 

που την διέπει. 

11. Την υπ’ αριθ. 46/24-11-2016 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ για την υλοποίηση του έργου και για τον ορισμό του 

υπευθύνου του έργου. 
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12. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 9692/22-12-2016 αίτηση χρηματοδότησης της πράξης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

13. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 4028/15.02.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πιλοτικές Παρεμβατικές 

Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» και MIS 5003740 στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  

14. Την υπ’ αρ. 29/20.07.2017 Πράξη ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης/εντολής διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με 

έως και έξι (06) ελεύθερους επαγγελματίες - Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για τις ανάγκες της 

Πράξης, 

και το Θεσμικό πλαίσιο που την διέπει, 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα - ελεύθερους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, προς υποβολή αίτησης 

για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου με έως και έξι (6) 

συνεργάτες, στο Πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων 

στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις 

Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Οι Αντισυμβαλλόμενοι θα συνεργασθούν με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης με στόχο την αποτελεσματική 

διαχείριση του μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα από δραστηριότητες που στηρίζουν τη γνωστική, κοινωνική 

και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, αξιοποιώντας και τη μητρική τους γλώσσα. 

Οι Αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής τους να συνεργάζονται 

με την/τον υπηρετούντα νηπιαγωγό, να παρακολουθούν τις καθορισμένες δια ζώσης και εξ αποστάσεως 

επιμορφώσεις και να συνεργάζονται με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Πράξης για την υλοποίηση 

δράσεων, ενημέρωσης και  εμπλοκής των οικογενειών των νηπίων και της τοπικής κοινότητας  στην πιλοτική 

παρέμβαση.  

Οι Αντισυμβαλλόμενοι θα παραδίδουν στην Επιστημονική Ομάδα Έργου μηνιαίες ατομικές εκθέσεις του 

παραχθέντος έργου τους. Οι Εκθέσεις αυτές θα βασίζονται στην εφαρμογή  του Οδηγού εργαλείων 
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καταγραφής, που θα τους έχει παραδοθεί από την ΕΟΕ και θα συνεισφέρουν στην ανατροφοδότηση του 

επιμορφωτικού υλικού και στην γενικότερη αποτίμηση της πιλοτικής παρέμβασης.  

 

Σε κάθε Αντισυμβαλλόμενο θα ανατεθεί έργο σε ένα νηπιαγωγείο των νομών Ξάνθης ή Ροδόπης και 

συγκεκριμένα για το Νομό Ξάνθης στους Δήμους Μύκης  ή Τοπείρου και για το Νομό Ροδόπης στους Δήμους 

Αρριανών  ή Ιάσμου. Στους ανωτέρω Δήμους δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και δυσπρόσιτα 

νηπιαγωγεία.  

Οι υποψήφιοι κατά την αίτησή τους δύνανται να επιλέξουν τον ή/τους Δήμους στους οποίους επιθυμούν να 

συμμετάσχουν. 

Για τις επιμορφωτικές συναντήσεις που θα κληθούν οι Αντισυμβαλλόμενοι, το ΙΕΠ θα τους καλύψει, επιπλέον 

του εργολαβικού ανταλλάγματος, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, κατ' αναλογία με τα ισχύοντα  της 

σχετικής νομοθεσίας περί μετακινήσεων δημοσίων υπαλλήλων.  

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το έργο των Συνεργατών θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της 

στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 30/06/2018.  

Σε μηνιαία βάση μπορεί να καλυφθεί έως και 1 ανθρωπομήνας παρεχόμενων υπηρεσιών από τον 

αντισυμβαλλόμενο. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που η σχετική σύμβαση υπογραφεί 01.09.2017 οι μέγιστοι 

προσφερόμενοι ανθρωπομήνες έως και 30.06.2018 είναι δέκα (10). 

Στο τέλος κάθε μήνα οι αντισυμβαλλόμενοι θα παραδίδουν Έκθεση καταγραφής του παραχθέντος  έργου, η 

οποία και θα πιστοποιείται με βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την Επιστημονική Ομάδα Έργου.  

 

3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το ως άνω περιγραφόμενο έργο ανέρχεται σε 

1.370,00€ ανά ανθρωπομήνα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων 

κρατήσεων. Το ΙΕΠ επιπλέον θα καλύψει (επιπροσθέτως του ανωτέρου εργολαβικού ανταλλάγματος) τις 

τυχόν προκύπτουσες εργοδοτικές εισφορές, βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. 

Το συνολικό ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος θα αντιστοιχεί στο διάστημα ισχύος της σύμβασης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και όσα ειδικότερα ορισθούν στη σύμβαση. 

Η καταβολή από το Ι.Ε.Π. του ποσού του εργολαβικού ανταλλάγματος των αντισυμβαλλομένων για το 

παρασχεθέν έργο τους, δύναται να γίνεται τμηματικά και ανά μήνα, υπό τους εξής όρους που θα πρέπει να 

συντρέχουν σωρευτικά: 

 μετά από πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης του παραχθέντος έργου και του χρόνου που χρειάστηκε για 

την υλοποίηση του, από την Επιστημονική Ομάδα Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη μηνιαία αναλυτική 
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ατομική έκθεση πεπραγμένων,  

 την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του Έργου, 

 την έκδοση απόφασης έγκρισης πληρωμής προς το Λογιστήριο από το αρμόδιο όργανο του Ι.Ε.Π. και  

 την έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τους εξωτερικούς συνεργάτες (το τιμολόγιο θα 

συνοδεύεται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά παραστατικά όπως π.χ. φορολογική ενημερότητα). Στο 

τιμολόγιο βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα πρέπει να αναγράφεται αν εμπίπτουν στην εφαρμογή του αρ. 

39  του Ν. 4387/2016, συνοδευόμενο από σχετική Υ.Δ του Ν. 1599/1986 για το αν υπάγονται ή όχι στον εν 

λόγω νόμο ή δεν επιθυμούν να υπαχθούν (ενώ το δικαιούνται). 

 

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι αντισυμβαλλόμενοι αποδέχονται ρητά και μεταβιβάζουν το σύνολο του περιουσιακού δικαιώματος σε 

κάθε έκφανση του, όλες  τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό ανεξάρτητα από τρόπο εκμετάλλευσης ή μέσο 

αποθήκευσης (ενδεικτικά ηλεκτρονικό ή έντυπο) για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προστασία των 

δικαιωμάτων αυτών απεκδυόμενοι κάθε σχετικού δικαιώματος. Επίσης, ο δημιουργός του έργου δεσμεύεται 

ότι δεν θα εγείρει ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού σε περίπτωση νέας έκδοσης 

του έργου ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίες αλλαγές ή προσθήκες στο έργο κατά την 

αποκλειστική κρίση του ΙΕΠ, και σύμφωνα με τους σκοπούς του.  

  

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν Πτυχιούχοι Τμημάτων Προσχολικής Aγωγής 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων και αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 

μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και τα οποία ανά 

πάσα στιγμή μπορεί να απαιτηθεί από το Ι.Ε.Π. να υποβάλλουν και εντύπως, είναι τα παρακάτω: 

 Αντίγραφα των βασικών, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της ημεδαπής. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών 

της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι με τα απονεμόμενα πτυχία των 

πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.. 

 Βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι από 

την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας (Αν έχουν 

μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει, από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, 

να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σ' αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νομών).  

 Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να 

είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου 
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Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της 

ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την 

οποία έχει διοριστεί. 

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Τα κριτήρια ένταξης (αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται), και επιλογής 

(μοριοδοτούμενα), ακολουθούν ρητά τις αρχές για την ίση μεταχείριση ή τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Τα on-off κριτήρια επιλογής επί ποινή αποκλεισμού είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: 

 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμήματος Προσχολικής εκπαίδευσης ελληνικών πανεπιστημίων ή 

ισότιμων και αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής. 

 Βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένος από 

την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας. 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής είναι: 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 Μεταπτυχιακός Τίτλος  

 Με συνάφεια  25 μόρια.  

 Χωρίς συνάφεια 5 μόρια. 

Σε περίπτωση πολλαπλών ανωτέρω τίτλων μοριοδοτείται μόνο ένας, αυτός που δίνει 

τα περισσότερα μόρια. 

25 

2 Διδακτορικός Τίτλος  

 Με συνάφεια  40 μόρια.  

 Χωρίς συνάφεια 10 μόρια. 

Σε περίπτωση πολλαπλών ανωτέρω τίτλων μοριοδοτείται μόνο ένας, αυτός που δίνει 

τα περισσότερα μόρια. 

40 

5 Προσωπική συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν την προσωπικότητα του 

Υποψηφίου και το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 

35 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

 

Η συνάφεια του μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου ορίζεται σύμφωνα με το αντικείμενο της πρόσκλησης 

ήτοι: διαπολιτισμική εκπαίδευση, μειονοτική εκπαίδευση, κοινωνιογλωσσολογία, διδακτική γλωσσών, 

πολυγλωσσία, σύγχρονες προσεγγίσεις στην προσχολική εκπαίδευση. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓΞΤΟΞΛΔ-Θ2Β



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»»   

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5003740 

 

 
ΙΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                        7/14 

 

 

 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν 

και θα αξιολογηθούν βάσει των εξειδικευμένων προσόντων και της εμπειρίας τους, από Τριμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π., μετά από εισήγηση του 

Προέδρου του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του Υπευθύνου της Πράξης. Η αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π., θα εισηγηθεί στο 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την ανάθεση έργου ή μη στον ενδιαφερόμενο.  

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους, και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν 

να τα υποβάλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική γνωστοποίηση από το ΙΕΠ. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 

 Έλεγχο της πληρότητας των υποψηφιοτήτων κατά τα ανωτέρω. 

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των συνεκτιμώμενων προσόντων των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων. 

 

Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή των καλύτερων αιτήσεων που 

εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης των 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ι.Ε.Π.. Επιπρόσθετα η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν δεσμεύεται να 

συνεκτιμήσει στην επιλογή των αντισυμβαλλομένων τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 

2190/1994, καθώς προέχουν τα κριτήρια, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με το αντικείμενο 

του προς ανάθεση έργου και εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεσή του. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ελέγξει τους φακέλους των υποψηφιοτήτων ως προς τα Απαιτούμενα και 

Επιπρόσθετα Προσόντα, πλην της Συνέντευξης. Ακολούθως θα συντάξει τα σχετικά πρακτικά, τα οποία θα 

προωθηθούν προς έγκριση στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και στα οποία θα αναφέρονται οι υποψήφιοι οι οποίοι 

προτείνονται προς απόρριψη για οποιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας τη σχετική αιτιολογία καθώς και τον 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Α) με Φθίνουσα Σειρά κατάταξης (ανά δήμο). Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους εκ των υποψηφίων, οι 

οποίοι πληρούν τα οριζόμενα απαραίτητα κριτήρια για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους 

σπουδών ή άλλων δικαιολογητικών. Επί του προσωρινού αυτού πίνακα, αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών 

από την επομένη της σχετικής ανάρτησης.  
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Αφού παρέλθει η προθεσμία των ενστάσεων και κατόπιν αξιολόγησης αυτών θα καταρτιστεί εκ νέου ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Β) με Φθίνουσα Σειρά κατάταξης (ανά δήμο), κατά του οποίου δεν υποβάλλονται πλέον 

ενστάσεις. Οι υποψήφιοι που έχουν μέχρι 35 μόρια απόκλιση, σε σχέση με τον υποψήφιο με την υψηλότερη 

βαθμολογία σε αυτό το στάδιο, θα κληθούν με σχετική Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. 

http://www.iep.edu.gr, συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, για 

Συνέντευξη. Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί τουλάχιστον τρεις (03) εργάσιμες ημέρες πριν το πρόγραμμα 

έναρξης των Συνεντεύξεων. 

Σε περίπτωση που Υποψήφιος δεν παρουσιαστεί για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δεν δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, 

οπότε αποκλείεται από την σχετική διαδικασία αξιολόγησης. 

Με το πέρας των Συνεντεύξεων, η ως άνω Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Γ), (ανά δήμο) όπου θα αναγράφονται επιπλέον για κάθε υποψήφιο τα μόρια που 

έλαβε στη συνέντευξη. Επί του προσωρινού αυτού πίνακα, αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., οι υποψήφιοι 

έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την 

επομένη της σχετικής ανάρτησης. 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο 

συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης απορρίπτονται ως 

ατεκμηρίωτες ενστάσεις αυτές όπως ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των 

υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο 

Ι.Ε.Π., Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 

4726/20.07.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Υποβολή Ένστασης, και πρέπει να έχουν 

παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον 

αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π. της παραλαβής και καταχώρησης και όχι από τον ημερομηνία αποστολής του 

ταχυδρομείου.  Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας του γραφείου πρωτοκόλλου τις καθημερινές είναι από 

τις 08:00 έως τις 15:00. 

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας 

των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα 

μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο Ι.Ε.Π. και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την 

παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής του 

ταχυδρομείου είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με 

την υπ΄ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.Ε.Π. θα 

παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών 

ΑΔΑ: ΩΓΞΤΟΞΛΔ-Θ2Β



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»»   

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5003740 

 

 
ΙΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                        9/14 

 

υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη 

αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). 

Μετά τη άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, ο Προσωρινός Τελικός Πίνακας (ανά δήμο) καθίσταται 

οριστικός και αναρτάται στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ δυνάμει των 

διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω Πίνακες καταρτίζονται αποκλειστικά βάσει των βαθμολογούμενων προσόντων 

για τις θέσεις που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι. Επισημαίνεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα/οριστικοί 

πίνακες κατάταξης υποψηφίων, θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.  

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΠΡΙΝ Α) ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 

ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ Β) ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΠ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ 

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 

Δεδομένου ότι σε κάποιο δήμο/ους μπορεί να συμπεριληφθούν περισσότερα του ενός νηπιαγωγεία, τότε η 

Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται ποιος από τους επικρατέστερους υποψηφίους, τοποθετείται σε ποιο 

σχολείο του Δήμου, προς το Δ.Σ του ΙΕΠ.  Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος καταλαμβάνει βάσει του 

πίνακα κατάταξης την ίδια θέση για περισσότερους από ένα δήμο, βάσει των επιλογών του,  τότε η 

Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να εισηγηθεί για τον υποψήφιο αυτό, σε ποια από τις 

πολλαπλές του επιλογές θα τοποθετηθεί. Π.χ αν ένας υποψήφιος καταλαμβάνει την 1η θέση σε 4 δήμους, η 

Επιτροπή θα εισηγηθεί σε ποιο δήμο θα τοποθετηθεί. 

Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και σύναψη ή μη σύμβασης, αποκλειόμενης 

οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, πλήρωση κενής θέσης ή πλήρωση θέσης που κενωθεί για 

οποιοδήποτε λόγο, δύναται να πραγματοποιηθεί με επιλαχόντες από τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης 

Υποψηφίων (ανά δήμο) στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας. 

Εφόσον δεν προκύψει επαρκής αριθμός επιλεχθέντων για το υπό ανάθεση έργο, το ΙΕΠ δύναται να 

ενεργοποιήσει εκ νέου τις διαδικασίες της παρούσας Πρόκλησης για τη δημιουργία Πρόσκλησης ανά 

περίπτωση, με τα ίδια ή αναμορφωμένα κριτήρια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες υλοποίησης της Πράξης 

και προς εξυπηρέτηση υλοποίησής της. 
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8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

www.iep.edu.gr και στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ δυνάμει των διατάξεων 

του Ν. 3861/2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού έντυπη αίτηση για σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και η οποία πρέπει να περιέχει: 

1. Έντυπο Υποβολής Αίτησης και το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, κατά το άρθρο 

8 του ν. 1599/1986. 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). 

4. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα. 

Επισημαίνεται ότι στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης θα πρέπει να δηλώνονται, με ευθύνη του υποψηφίου: τα 

ατομικά στοιχεία, διεύθυνση επικοινωνίας, οι τίτλοι σπουδών, λίστα επισυναπτόμενων εγγράφων. 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας έντυπης αίτησης, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που 

αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr, έως και 

την Παρασκευή 04.08.2017 και ώρα 15:00. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα 

δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 11521 - Αμπελόκηποι, Αθήνα (7ος όροφος - 

γραφείο πρωτοκόλλου) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier). Σημειώνεται ότι το 

ωράριο λειτουργίας του γραφείου πρωτοκόλλου τις καθημερινές είναι από τις 08:00 έως τις 15:00. 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Ε.Π. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 

Παρασκευή 04.08.2017 και ώρα 15:00 και αποδεικνύεται από τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π.. Επισημαίνεται 

ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, αλλά μόνο της παραλαβής και καταχώρησης στο 

πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Ι.Ε.Π.. 

 

Ο σφραγισμένος φάκελος της Αίτησης, πρέπει να έχει την ένδειξη: 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υπ’ αριθ. πρωτ. 

4726/20.07.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 

1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», της 

Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», 

με κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

http://www.iep.edu.gr/
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2254730%22&fq=signerUid:%22100016919%22&sort=recent&page=0
http://www.iep.edu.gr/
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Δεν λαμβάνονται υπόψη: 

α)  Αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά. 

β)  Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. 

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού μόνον μια Αίτηση και σύμφωνα με 

τους σχετικούς ειδικούς όρους που αναγράφονται στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης. 

 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

http://www.iep.edu.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια». 

 

Οι σχετικές συμβάσεις που θα καταρτισθούν, κατόπιν των ανωτέρω, θα αναρτηθούν στον σχετικό κεντρικό 

διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής του 

προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Συνημμένο: 
Έντυπο Υποβολής Αίτησης 

Η Προϊστάμενη της 

Νομικής Υπηρεσίας 

Ο Προϊστάμενος της 

Οικονομικής Υπηρεσίας 

Ο Διευθυντής του ΙΕΠ 

   

  

 

 

Χ. Πετράκη Ι. Μπαθιανάκης Κ. Καλπάκας 
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Αν. Τσόχα 36 , Αμπελόκηποι-11521, Αθήνα 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

 

για την υπ’ αρ. πρωτ. 4726/20.07.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως έξι (06) Πτυχιούχους 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, ελεύθερους επαγγελματίες  για την υλοποίηση 

πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων 

στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης 

Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020. 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

ΔΗΜΩΝ  

Νομό Ξάνθης στο Δήμο Μύκης             ΝΑΙ     ΟΧΙ        

Νομό Ξάνθης στο Δήμο Τοπείρου        ΝΑΙ     ΟΧΙ    

Νομό Ροδόπης στο Δήμο Αρριανών     ΝΑΙ     ΟΧΙ    

Νομό Ροδόπης στο Δήμο Ιάσμου          ΝΑΙ     ΟΧΙ    

 

Ο Υποψήφιος οφείλει να συμπληρώσει ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε κάθε γραμμή. 

Ο Υποψήφιος μπορεί να δηλώσει θετικό ενδιαφέρον για ένα έως και 4 Δήμους. 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο  Όνομα  

Όνομα Πατρός  
Ημερομηνία 

Γέννησης 
 

Φύλο  Άνδρας  Γυναίκα Α.Φ.Μ.  

Α.Δ.Τ.  Δ.Ο.Υ.  

ΑΜΚΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ολογράφως)  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οδός/Αριθμός  Πόλη  

Τ.Κ.   Νομός  

Τηλέφωνα 
Κινητό: ______________________ 

Σταθερό: _____________________ 
Περιφέρεια  

Fax  e-mail  
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ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5003740 
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ΣΠΟΥΔΕΣ 

Επισυνάψτε αντίγραφα των σχετικών τίτλων σπουδών 

 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πόλη/Χώρα  

Τμήμα Σχολής  Ημερομηνία 

απόκτησης 

 

Ακριβής Τίτλος Σπουδών  

Επίπεδο Σπουδών  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ   

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

  

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πόλη/Χώρα  

Τμήμα Σχολής  Ημερομηνία 

απόκτησης 

 

Ακριβής Τίτλος Σπουδών  

Επίπεδο Σπουδών  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ   

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

  

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πόλη/Χώρα  

Τμήμα Σχολής  Ημερομηνία 

απόκτησης 

 

Ακριβής Τίτλος Σπουδών  

Επίπεδο Σπουδών  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ   

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πόλη/Χώρα  

Τμήμα Σχολής  Ημερομηνία 

απόκτησης 

 

Ακριβής Τίτλος Σπουδών  

Επίπεδο Σπουδών  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ   

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πόλη/Χώρα  

Τμήμα Σχολής  Ημερομηνία 

απόκτησης 

 

Ακριβής Τίτλος Σπουδών    

Επίπεδο Σπουδών  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ   

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓΞΤΟΞΛΔ-Θ2Β



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»»   

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5003740 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

 

 

 

 

 

 

Προσκομίζονται: 

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο υποβολής Αίτησης  

Αντίγραφα τίτλων σπουδών   

Βιογραφικό σημείωμα  

Βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι  

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις1 που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο είναι ακριβή 

και αληθή. 

 

 

Ημερομηνία ….../…./……. 

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 

                                                 
1 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.» 

ΑΔΑ: ΩΓΞΤΟΞΛΔ-Θ2Β
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