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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ
στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» με
κωδικό ΟΠΣ 295450 & ΣAE: 2010ΣΕ04580066, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση» είναι Δικαιούχος της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο
πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450 και κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ04580066 προτίθεται να
δημιουργήσει Μητρώο «ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ» με στόχο τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου από εγγεγραμμένους στο εν λόγω Μητρώο για παροχή έργου εκπόνησης
Προγραμμάτων Σπουδών και Οδηγών για τον εκπαιδευτικό των Μουσικών και Καλλιτεχνικών
Γυμνασίων και Λυκείων, σύμφωνα με τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
i.

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.

ii.

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).

iii.

Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως ισχύει.

iv.

Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.

v.

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

vi.

Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

vii.

Την με αριθ. 11279/28-7-2010 Απόφαση Ένταξης της ΕΥΔ της Πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
(Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της.

viii.

Την με αρ. πρωτ. 21885/21-12-2011 Απόφαση έγκρισης 1ης τροποποίησης του Τεχνικού
Δελτίου της Πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα
σπουδών» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της.

ix.

Την με αρ. πρωτ. 17587/19-09-2014 Απόφαση έγκρισης 2ης τροποποίησης της Πράξης με
τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών».

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

2/13

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΜΜΖΟΞΛΔ-Λ54

ΠΡΑΞΗ: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) –Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», ΟΠΣ: 295450 & ΣAE: 2010ΣΕ04580066

x.

Το με αρ. 7840/11-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΥ9-81Ο) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Ι.Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας
του Ι.Ε.Π.

xi.

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4233/18-10-2010 Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1
της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

xii.

Την με αρ. 806/20-2-2012 1η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου 1 της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

xiii.

Την με αρ. 7670/18-7-2014 2η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου 1 της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

xiv.

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 817/21-02-2012 Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 9
της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

xv.

Την με αρ. 7673/18-7-2014 1η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου 9 της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

xvi.

Την αναγκαιότητα εκπόνησης προγραμμάτων Σπουδών, Οδηγών για τον εκπαιδευτικό στα
Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
(Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450.

xvii.

Την με αρ. 69/25.11.2014 (αριθ. πρωτ. 13564/27.11.2014 και ΑΔΑ: ΒΝΧΔΟΞΛΔ-ΦΞΡ) Πράξη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την έγκριση της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι
 Μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. και ΕΠ Τ.Ε.Ι.,
 Σχολικοί Σύμβουλοι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 Εκπαιδευτικοί

αυξημένων

προσόντων

της

πρωτοβάθμιας

και

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα,
 στελέχη του Ι.Ε.Π. ή του πρώην Π.Ι. και Σύμβουλοι που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. ή στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
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εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο «Ειδικών
Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) και των
Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων»
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.
Τα θεματικά πεδία / κατευθύνσεις για την εκπόνηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών
και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό περιγράφονται ως ακολούθως:
Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
3. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ(Μαθήματα: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολοντσέλο, Φλάουτο)

Β. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μαθήματα
1. Ζωγραφική
2. Γλυπτική
3. Χαρακτική
4. Ιστορία Τέχνης
5. Φωτογραφία-Πολυμέσα
6. Κεραμική
7. Θεωρία τέχνης-Στοιχεία αισθητικής
8. Θέατρο
9. Χορός
10. Εικαστικό εργαστήρι
11. Βιομηχανικό σχέδιο
1. Κινηματογράφος (project)
2. Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμός
3. Αγωγή προφορικού λόγου- Ορθοφωνία- φωνητικήτραγούδι
4. Ιστορία Κινηματογράφου
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5. Ιστορία Θεάτρου
6. Θεατρολογία
7. Δημιουργική γραφή
8. Σκηνογραφία-Ενδυματολογία
ΘΕΑΤΡΟΥ –
9. Φωτισμός θεάτρου
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 10.Εργαστήριο μάσκας και θεατρικών εξαρτημάτων
11.Κινηματογραφική τεχνολογία και φωτογραφία
κινηματογράφου
12.Ντοκιμαντέρ
13.Μαζικά μέσα επικοινωνίας
14.Αισθητική κινηματογράφου, βασικές αρχές
σκηνοθεσίας κινηματογράφου
15. Θεατρική κίνηση – χορός
16.Κινησιολογία, σωματική έκφραση
ΘΕΑΤΡΟΥ –
17. Σκηνοθεσία θεάτρου
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 18.Θεατρικό παιχνίδι - δραματοποίηση κειμένων

ΧΟΡΟΥ

1.Κλασικός χορός
2.Σύγχρονος χορός
3.Παραδοσιακός χορός
4.Κίνηση-Χορός

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν
τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι
Μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. και ΕΠ Τ.Ε.Ι., Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Εκπαιδευτές μαθημάτων Μουσικής ή
Καλλιτεχνικής Παιδείας, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και στελέχη του Ι.Ε.Π. ή του
πρώην Π.Ι. και Σύμβουλοι που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι.
Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο Μητρώο της ίδιας ή άλλης Πράξης που υλοποιεί το
Ι.Ε.Π. και ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στο Μητρώο, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου
αίτηση, προκειμένου να ληφθεί υπ’όψιν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Πρόσκλησης.
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1.2. Διαδικασία υποβολής αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο
ανωτέρω Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή, αίτηση – βιογραφικό σημείωμα στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.:
http://www.iep.edu.gr/services/regexp ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή έως την Δευτέρα , 29.12.2014 και ώρα
24:00.
1.3 Κριτήρια ένταξης στο Μητρώο: τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υποβολής
αίτησης, για ένταξη στο Μητρώο θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:

Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ:
(α) Βασικό Τίτλο Σπουδών συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή να έχουν διοριστεί στον
κλάδο που υποβάλλεται η αίτηση υποψηφιότητας και
(β) τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συνάφεια με το
αντικείμενο.

Β. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ
(α) Βασικό Τίτλο Σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ή δίπλωμα Ανώτερης Σχολής ή Κρατικής Σχολής ή
Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής αναγνωρισμένης από το Κράτος και απολυτήριο Λυκείου ή
εξαταξίου Γυμνασίου ) συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή να έχουν διοριστεί στον κλάδο που
υποβάλλεται η αίτηση υποψηφιότητας και
(β) ι. για την κατεύθυνση των εικαστικών τεχνών τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία
τουλάχιστον πέντε (5) ετών,
(β) ιι. για την κατεύθυνση θεάτρου-κινηματογράφου και την κατεύθυνση χορού
τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία σε σχολεία (δημόσια, ιδιωτικά) ή ΙΕΚ ή Δήμους τουλάχιστον 12
μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
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Η Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του
περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης
πρόσκλησης.

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, είναι τα κάτωθι:
i. Βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας από την αρμόδια υπηρεσία/φορέα.
ii. Αντίγραφα των βασικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της ημεδαπής. Όταν
κατατίθεται πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.,οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή
Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του
εξωτερικού ή τα οριζόμενα στην παρ.11 του Άρθρ. 26 του Π.Δ. 50/2011 όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Κάθε δικαιολογητικό που αναφέρεται στην αίτηση θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη σφραγίδα
του φορέα που το εκδίδει ή να είναι φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου, εφόσον και όπως τυχόν
απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν από
αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π., η οποία θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την ένταξη ή μη του
ενδιαφερόμενου στο Μητρώο. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι αιτήσεις που θα έχουν
υποβληθεί εμπρόθεσμα και με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα.
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, εντός τριών ημερών από την ημερομηνία
πρωτοκόλλου του αιτήματος της Επιτροπής.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η αξιοποίηση των ενταγμένων μελών στο Μητρώο «ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Σ.) ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ» γίνεται
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σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πράξης, την κατηγορία/ιδιότητα των ενδιαφερομένων, το
γνωστικό αντικείμενο καθώς και τη διαθεσιμότητα των μελών του Μητρώου με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.

Για την ανάθεση του έργου της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) και Οδηγών
για τον Εκπαιδευτικό λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:
1. Μεταπτυχιακές σπουδές (διδακτορικός τίτλος ή/και μεταπτυχιακός) συναφείς με το
γνωστικό αντικείμενο ή την παιδαγωγική.
2. Το ερευνητικό/συγγραφικό έργο που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο ή τη
διδακτική.
3. Η αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση/αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών,
εκπαιδευτικού υλικού.
4. Η αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή
στις νέες τεχνολογίες ή συμμετοχή σε project σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο.
5. Η διδακτική εμπειρία στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία αντίστοιχα.
Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στο
Μητρώο. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και η σύναψη
συμβάσεων καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των
ενδιαφερομένων. Ειδικότεροι όροι θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. στις σχετικές συμβάσεις,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο όπως εκάστοτε ισχύει.
Επισημαίνεται ότι οι Ειδικοί Επιστήμονες-Εμπειρογνώμονες που έχουν επιλεγεί για την
Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών, των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό και του
Εκπαιδευτικού Υλικού δε δύνανται να επιλεγούν και για την Εκπόνηση των Προγραμμάτων
Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό του ίδιου θεματικού πεδίου ή κατεύθυνσης για
τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου, θέση που μπορεί να κενωθεί για
οποιοδήποτε λόγο δύναται να καλυφθεί με άλλους ενταγμένους στο μητρώο ειδικούς
επιστήμονες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής
και απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
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4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1. Έργο των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων είναι η εκπόνηση Προγραμμάτων
Σπουδών (ΠΣ), Oδηγών για τον Εκπαιδευτικό Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και
Λυκείων.
 Εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό
Οι Συντάκτες των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό θα
συντάξουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τους Οδηγούς για τον Εκπαιδευτικό Μουσικών και
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων καταθέτοντας ατομικό/διακριτό επιστημονικό παραδοτέο.
Για κάθε γνωστικό αντικείμενο θα οριστεί επιπρόσθετα ένας ειδικός επιστήμονας ως Υπεύθυνος
Επιστημονικού Συντονισμού ή Επιστημονικής Εποπτείας.
Οι Υπεύθυνοι Επιστημονικού Συντονισμού και Επιστημονικής Εποπτείας θα συντονίζουν
τους Συντάκτες του γνωστικού τους αντικειμένου, θα καταρτίσουν το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών
και τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό και θα συντάξουν τις οδηγίες-προδιαγραφές σχετικά με την
εκπόνηση του νέου εκπαιδευτικού υλικού.
Όλοι οι Ειδικοί Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε
επιστημονικές συναντήσεις που θα ορίζει ο Υπεύθυνος Επιστημονικής Εποπτείας για τις
απαιτήσεις του έργου τους, χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους αυτή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το
Έργο, καθώς και όλα τα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τους
Αναδόχους στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία
της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα χρησιμοποιεί (όχι
εμπορικά). Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά
δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς
περιπτώσεις, να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να
συνοδεύσουν την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την
ανάκτηση / διαχείρισή τους.
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Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τους
Αναδόχους, οι οποίοι υποχρεούνται να αμυνθούν, δικαστικά και εξωδικαστικά, για
λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, οι Ανάδοχοι
αφενός βαρύνονται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή
εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής
δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε
θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής
ή του ένδικου μέσου.

 Οι Ανάδοχοι ΔΕΝ δύναται να προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς
της υλοποίησης του Έργου στην εμπειρία τους, ούτε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Δεν δεσμεύουν
δε την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της άδεια.

 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι Επιτροπές και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’
εκείνες ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα,
παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ'
αυτούς, κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του
Αναδόχου.

 Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τους Αναδόχους παρέχει την
διακριτική ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή να κηρύξει έκπτωτους τους Αναδόχους και να
τους επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

 Ο Νόμος 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α΄), Άρθρο 22, ορίζει: επιτρέπεται χωρίς την άδεια του
δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή σε εκπαιδευτικά βιβλία, που
χρησιμοποιούνται ως βιβλία διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
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εκπαίδευση εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από άλλο
αρμόδιο Υπουργείο κατά το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, έργων του λόγου ενός ή
περισσότερων συγγραφέων νομίμως δημοσιευμένων, που αποτελούν μικρό τμήμα της
συνολικής δημιουργίας του καθενός από αυτούς, όπως και αποσπάσματα έργων των
εικαστικών τεχνών ή άλλου, πάσης φύσεως εικονιστικού ή φωτογραφικού υλικού, εφόσον
τελεί σε αναγκαία σχέση με το περιεχόμενο του διδακτικού βοηθήματος.
Κάθε άλλο υλικό που δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω διάταξη νόμου πρέπει να είναι
κατοχυρωμένο από πλευράς πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών του. Στο τέλος
του βιβλίου πρέπει να αναφέρονται οι δημιουργοί κάθε έργου, καθώς και οι φορείς που
ευγενικά το πρόσφεραν.
Επίσης, επισημαίνεται ότι το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του διδακτικού
υλικού ανήκει, σύμφωνα με το Ν. 2525/1997, Άρθρο 7 παρ. 3. αποκλειστικά στο
Υ.ΠΑΙ.Θ.


Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα
αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτιστούν και αναπτυχθούν από τους Αναδόχους κατά
την εκτέλεση τηςανάθεσης, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και βιομηχανική ιδιοκτησία
της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί μόνη αυτή να τα διαχειρίζεται και να τα
εκμεταλλεύεται. Η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του
ερευνητικού έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του
προσωπικού δεσμού με αυτό (ηθικό δικαίωμα), όπως τα δικαιώματα αυτά αναλύονται
στα σχετικά άρθρα του Ν.2121/93. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επεκτείνει,
τροποποιεί και να διαθέτει όλα τα ανωτέρω στοιχεία χωρίς προηγούμενη άδεια των
Αναδόχων.



Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές τις περιεχόμενες σε γνώση τους, στο
πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, πληροφορίες, στοιχεία και αποτελέσματα στο πλαίσιο
εκτέλεσης της ανάθεσης και να μην διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν μέρος ή το σύνολο
του έργου για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται ρητά στους Αναδόχους να παραχωρήσουν
οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο.
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5. ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή για το έργο που θα εκτελεστεί για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα
προβλέπεται στη σύμβαση ανάθεσης έργου και θα παραδοθεί πλήρως και προσηκόντως από κάθε
έναν ξεχωριστά των Ειδικών Επιστημόνων ανέρχεται ανά κατηγορία ως εξής:
Επιστημονικός Συντονισμός: έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων κρατήσεων,
Επιστημονική Εποπτεία: έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων κρατήσεων,
Εκπόνηση

Προγραμμάτων

Σπουδών:

έως

δύο

χιλιάδες

ευρώ

(2.000€)

συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων,
Σύνταξη Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό: έως χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€)
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

6. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ο κατάλογος με τα ονόματα των εντασσόμενων στο Μητρώο «ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Σ.) ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ» καθώς και
των φυσικών προσώπων που θα επιλεγούν για την υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με την
παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.

7. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Η ισχύς του Μητρώου «ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Σ.) ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ» άρχεται από την ανάρτηση του Μητρώου
στο δικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.
Για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα έχουν
υποβληθεί έως και την Δευτέρα, 29.12.2014 και ώρα 24:00.
Το Ι.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα επικαιροποίησης του Μητρώου σε τακτά διαστήματα ανάλογα
με τις ανάγκες της Πράξης.
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Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται, στην κ. Αναστασία Κότσιρα-Ταμπακοπούλου, τηλ. 210 33 12 406, εσωτ. 402.

Η

παρούσα

θα

αναρτηθεί

στον

σχετικό

κεντρικό

διαδικτυακό

τόπο

https://diavgeia.gov.gr/search?query=signerId:”ΣΩΤΗΡΙΟΣΓΚΛΑΒΑΣ”&page=0&sort=recent
δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr/

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ
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