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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

  
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
                      
                      Αθήνα,  17. 04. 2014 
                      Αρ. Πρωτ.: 3933 
                       

 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     05/ 2014  

με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» 
 

της Πράξης  
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21oυ ΑΙΩΝΑ) - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ»  

 

στο πλαίσιο του Υποέργου 3  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» 

 

των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ 

του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

  

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

και από Εθνικούς Πόρους 

 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
                      
                       

 
 

     Αρμόδιοι Υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, 
σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης: 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 
210 33 12 406  εσωτ. 713 

proceeb@iep.edu.gr 
Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας : 210 60 81 879 & 210 60 81 879 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18.07. 2014   και ώρα 15:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ, 21. 07. 2014   και ώρα 10:30 π.μ. 

 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 
http://www.iep.edu.gr 

 
 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

84.588 €   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Μέρος Α’: Γενικά  

Άρθρο 1: Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση  

Άρθρο 2: Αντικείμενο του Διαγωνισμού  

Άρθρο 3: Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη  

Άρθρο 4: Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων  

Άρθρο 5: Γλώσσα Διαδικασίας  

Άρθρο 6: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό  

 

Μέρος Β’: Προσόντα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

Άρθρο 7: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

Άρθρο 8: Προσωπική κατάσταση Διαγωνιζομένων  

Άρθρο 9: Ειδική Τεχνική,  Επαγγελματική  και Οικονομική/ Χρηματοπιστωτική  Ικανότητα/Επάρκεια.  

 

Μέρος Γ’: Αντικείμενο του Διαγωνισμού  

Άρθρο 10: Αντικείμενο του Έργου 

Άρθρο 11: Προϋπολογισμός του Έργου  

Άρθρο 12: Συμβατική Διάρκεια – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής  

 

Μέρος Δ’: Περιεχόμενο Προσφοράς – Διαγωνιστική Διαδικασία  

Άρθρο 13: Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς  

Άρθρο 14: Περιεχόμενο Κυρίως Φακέλου Προσφοράς  

Άρθρο 15: Κριτήριο Κατακύρωσης  

Άρθρο 16: Διαγωνιστική Διαδικασία  

Άρθρο 17: Κατακύρωση του Διαγωνισμού  

Άρθρο 18: Σύναψη και υπογραφή της Σύμβασης  

Άρθρο 19: Ματαίωση  

 

Μέρος Ε’: Προσφυγές 

Άρθρο 20: Προσφυγές  

 

Μέρος ΣΤ’: Εξέλιξη Συμβατικής Σχέσης  

Άρθρο 21: Τροποποίηση των όρων της Σύμβασης  

Άρθρο 22: Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύμβασης – Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος 

Άρθρο 23: Εμπιστευτικότητα – Πνευματικά Δικαιώματα  
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Άρθρο 24: Εκχώρηση της Σύμβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου  

Άρθρο 25: Κυριότητα του Έργου – Μεταβίβαση Κυριότητας 

Άρθρο 26: Επεκτάσεις  

Άρθρο 27: Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου 

Άρθρο 28:  Έκπτωση Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 

 
Μέρος Ζ’: Παραρτήματα  

Α.  Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

B.     Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

Γ.       Σχέδιο Σύμβασης. 

Δ.  Υποδείγματα 

           I. Γενικής Υπεύθυνης Δήλωσης 

          II. Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

E. ΦΕΚ 932/Β’/14.04.2014 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

    ΦΕΚ 934/Β’/14.04.2014 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ΜΕΡΟΣ Α’: Γενικά 

 

Άρθρο 1 

Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση 

 

1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21oυ ΑΙΩΝΑ)-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.1, Α.Π.2 & Α.Π.3 – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ 

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 11279/28.7.2010,  1η τροπ. 21885/21.12.2011 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
MIS: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΤΗ ΣAE 

295450 2010ΣΕ04580066 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
CPV 

 80340000-9 Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
 39162110-9 Διδακτικό υλικό 
 22111000-1 Σχολικά βιβλία 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ανοικτός Τακτικός  Διαγωνισμός 

με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και Κριτήριο Ανάθεσης: 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

(84.588,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ,  

ήτοι ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (79.800€)  

ΜΗ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από Εθνικούς Πόρους. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Τρείς  (03) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25 . 04 . 2014 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

άνευ αντιτίμου 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Γραφείο Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π., 7ος ορόφος,  
Αν. Τσόχα 36, Αμπελόκηποι- 11 521, ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ  

Όπως ορίζεται από το Π.Δ. 118/2007, Άρθ. 10, παρ.1,  
εδαφ. γ και Άρθ. 15, παρ.2α, εδαφ. 1  

ήτοι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 . 05 . 2014 και ώρα 15:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

18. 07. 2014 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15:00 
(Π.Δ. 60/2007, Άρθ. 32, Παρ. 5 & Παρ.6) 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Γραφείο Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π., 7ος όροφος,  

Αν. Τσόχα 36, Αμπελόκηποι- 11 521, ΑΘΗΝΑ 

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Αίθουσα Συνεδριάσεων Ι.Ε.Π.,  
Αν. Τσόχα 36, Αμπελόκηποι- 11 521, ΑΘΗΝΑ  
ΔΕΥΤΕΡΑ ,21 . 07 . 2014  και ώρα 10:30 π.μ. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ 

 
 Έως  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 04 . 07 . 2014 

 
 

1.2. Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής: 

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: 
 ΚΩΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ – ΠΕ13 
 ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, Αμπελόκηποι- 11 521, ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210  33 10 283 (εσωτ. 713) 

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 210   60 81 879       &   210 60 10 638 

 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 
proceeb@iep.edu.gr 
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1.3.  Ορισμοί: 

 

Στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του παρόντος Διαγωνισμού 

οι κάτωθι όροι, θα χρησιμοποιούνται με το κάτωθι περιεχόμενο: 

 

ΙΕΠ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ενδιαφερόμενος: οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα 

διαγωνιστική διαδικασία, 

ΓΕΛ: Γενικό Λύκειο 

ΠΣ: Πρόγραμμα Σπουδών 

Διαγωνιζόμενος: ο φορέας ο οποίος έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής, 

 Τεύχη: τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο Άρθρο 3 της παρούσας Προκήρυξης, 

Επιτροπή: η Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης των Aποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, η οποία 

θα ορισθεί βάσει των οικείων διατάξεων. 

Προσωρινός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος η προσφορά του οποίου έχει κριθεί ως η πλέον 

κατάλληλη και εκκρεμεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών του Άρθρου 17.3. της παρούσας 

Προκήρυξης. 

Οριστικός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του 

Διαγωνισμού. 

Σύμβαση: το Συμβατικό Κείμενο που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

οριστικού Αναδόχου, μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού σε 

αυτόν. 

Συμβατική αμοιβή: η οικονομική προσφορά του οριστικού Αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ. 

ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  

         Υ.ΠΑΙ.Θ.: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 
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1.4. Δημοσιότητα – Δαπάνες Δημοσίευσης: 

 

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί, με δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 

την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεών της και, με δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής από τον 

προϋπολογισμό των σχετικών πράξεων του Έργου στον Ελληνικό Τύπο, ως ακολούθως: 

 

1.4.1.  Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως:  25. 04. 2014, Παρασκευή. 

1.4.2.  Ημερομηνία δημοσίευσης σε ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας πανελλαδικής 

κυκλοφορίας,  την   Παρασκευή, 25. 04. 2014.  

1.4.3. Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα –ολόκληρου του τεύχους Διακήρυξης- του ΙΕΠ  

           www.iep.edu.gr :  25. 04 . 2014, Παρασκευή.  

1.4.5. Η διακήρυξη θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2γ του ΠΔ 

118/2007. 
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Άρθρο 2 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

 

Αντικείμενο Έργου και ανά Τμήμα 

Το προκηρυσσόμενο Έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 με τίτλο 

«Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού Λυκείου», της Πράξης «ΝΕΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» -Οριζόντια Πράξη.  

Αντικείμενο του Έργου είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού 

Λυκείου σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

λοιπές διατάξεις». Πρόκειται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού –Βιβλία Μαθητή σε πέντε 

μαθήματα– εξ αρχής λόγω της εισαγωγής νέων διδακτικών αντικειμένων για τα οποία δεν υπάρχει 

εκπαιδευτικό υλικό. 

Το υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί από 

το Ι.Ε.Π. για τις ανάγκες της Πράξης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.  

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του παρόντος έργου και ανά Τμήμα, αφορά στη συγγραγή των παρακάτω 

σχολικών βιβλίων: 

1o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» γενικής παιδείας Α΄ τάξης ΓΕΛ (3 ωρών 

εβδομαδιαίως) 

2o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης ΓΕΛ (2 ωρών 

εβδομαδιαίως)  

3o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» γενικής παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ (2 ωρών 

εβδομαδιαίως) 

4o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών «Βασικές Αρχές 

Κοινωνικών Επιστημών» Β΄τάξης ΓΕΛ (2 ωρών εβδομαδιαίως) 

5o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» γενικής παιδείας 

Β΄ τάξης ΓΕΛ (1ώρας εβδομαδιαίως ) 
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Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο Άρθρο 10, Αντικείμενο 

Έργου καθώς και στο Παράρτημα Α’ του Τεύχους, «Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της. 

 

 

Η διενέργεια του εν λόγω Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 3932/17. 04 . 2014  Απόφαση   

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

 

 
Άρθρο 3 

Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη 
 
3.1. Εφαρμοστέα Νομοθεσία: 
 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν 

κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. 

 

3.1.1.    Η  Οδηγία  2004/18/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  31ης 

Μαρτίου  2004  περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημόσιων  συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής της  7ης Σεπτεμβρίου  2005  για  την  τροποποίηση  του  παραρτήματος  ΧΧ  της  

οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 

2005 για την τροποποίηση  των  οδηγιών  2004/17/ΕΚ  και  2004/18/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  

Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου  όσον  αφορά  τα  κατώτατα  όρια  εφαρμογής  τους  

κατά  τη  διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 

3.1.2.    Η Οδηγία 2007/66/ΕΚ, η οποία έχει αντικαταστήσει την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ. 

3.1.3.    Οι Κανονισμοί (ΕΚ) υπ΄αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 και 

1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, όπως έχουν τροποποιηθεί από τον 

Κανονισμό 846/2009 της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τις δράσεις 

πληροφόρησης και δημοσιότητας των κρατών μελών για τις παρεμβάσεις των 

διαρθρωτικών ταμείων. 

3.1.4. Η υπ’ αριθ.  Ε/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
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και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός ΕΠ 6, CCI: 2007GR05UP0002) της προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

3.1.5.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ηςΝοεμβρίου 2009 που τροποποιεί 

τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων, όπως  αντικαταστάθηκε από  τον  Κανονισμό  1336/2013  της  Επιτροπής  της  

13ης  Δεκεμβρίου 2013. 

3.1.6.   Η  Οδηγία  89/665/ΕΟΚ,  «για  το  συντονισμό  των  νομοθετικών,  κανονιστικών  και 

διοικητικών  διατάξεων  περί  της  εφαρμογής  των  διαδικασιών  προσφυγής  στον  τομέα  

της σύναψης  των  συμβάσεων  κρατικών  προμηθειών  και  δημοσίων  έργων»  και  της  

Οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, 

3.1.7.  Ο  Κανονισμός  (ΕΚ)  1159/2000  της  Ε.Ε.  (30/5/2000)  για  τις  δράσεις  πληροφόρησης  και 

δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις 

των διαρθρωτικών ταμείων, 

3.1.8.    Ο Ν. 2513/97 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (ΦΕΚ 

139/ Α’/ 1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3.1.9.  Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριση, Έλεγχος και  Εφαρμογή Αναπτυξιακών 

Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και  

ισχύει. 

3.1.10.  Ο Ν. 3966/ 2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011) 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 κυρίως με τον Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/ Α’/ 11.04.2012) Άρθ. 329, 

Παρ. 6Α  και τον Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/ Α’/ 10.08.2012)Άρθ. 7, Παρ.7. 

3.1.11. Ο Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ Α’/ 17.09.2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές Διατάξεις» 

3.1.12. Ο  Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» 

3.1.13.  Ο Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ Α/ 30.09.1985) «Δομή και Λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τον Ν. 3848/10 (ΦΕΚ 71/ Α/ 2010) «Περί 

Αναβάθμισης του ρόλου του Εκπαιδευτικού»  

3.1.14. Ο  Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248 Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
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3.1.15. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

3.1.16.  Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/ Α’/ 15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)-

Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

3.1.17.  Οι διατάξεις του Ν. 3871/ 2010 (ΦΕΚ 141/ Α/ 2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 

Ευθύνη». 

3.1.18.  Οι διατάξεις του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 226/ Α’/ 27.10.2011) . 

3.1.19.  Ο Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 

3604/2007 (ΦΕΚ 189/ Α’/ 08.08.2007) 

3.1.20. Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-02-1995) , «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

σχετικών θεμάτων», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3.1.21.  Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995), «Περί Δημοσίου, Λογιστικού ελέγχου των 

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

3.1.22.   Ο Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ Α’/ 25.01.2013), Άρθ. 21 περί «Ρυθμίσεων για τη επιτάχυνση των 

διαδικασιών ΕΣΠΑ» και Άρθ. 28 περί «Τροποποίησης του Ν. 3886/2010…» 

3.1.23. Ο Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/ Α’/ 31.05.2013), Άρθ. 4 περί «Ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας 

Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ» 

3.1.24.  Ο Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/ Α’/ 2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος 

για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» 

3.1.25. O N. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α’/2013) περί του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/07.04.2014) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της Ελληνικής 

Οικονομίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

3.1.26. Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/ Α’/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 

Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (α’161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

3.1.27.  Τα Π.Δ. 116/2013 και 117/2013 περί «Αποδοχής Παραίτησης Υπουργών και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ 151/ Α’/ 25.06.2013) και Π.Δ. 118/2013 περί «Ιδρύσεως  Υπουργείου..…Παιδείας και 

Θρησκευμάτων..…» (ΦΕΚ 152/ Α’/ 25.06.2013). 

3.1.28.  Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/ Α’/ 25.06.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
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3.1.29. Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»  

3.1.30. Οι  διατάξεις  του  Π.Δ.  118/2007  (ΦΕΚ  266150/10-07-2007  «Κανονισμός  Προμηθειών 

Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.)», όπου  στην  παρούσα  γίνεται  ρητή  αναφορά  στα  άρθρα  του, όπως  

εν προκειμένω  δύναται  να  ισχύουν  αναλογικά  ή  συμπληρωματικά,  κατά  μέρος  που  

δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, και συνάδουν με τη φύση των υπηρεσιών. 

3.1.31. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ  1749/20-3-2008 (ΦΕΚ 540 Β) Υ.Α. Συστήματος Διαχείρισης, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3.1.32.  Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7840/11-4-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ 

«Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» του ΥπΕΠΘ περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής 

επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο. 

3.1.33. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Π1/864/18.06.2010 (ΦΕΚ 1001/ Β’/ 30.06.2010) Απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, περί Εξαιρέσεως του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» από την Ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 

μέχρι 31.12.2013,   

3.1.34.  Την υπ΄αριθ. 33/2013 (ΦΕΚ 9/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-1-2013) Υ.Α. «Αποδοχή παραίτησης των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ορισμός νέων» 

3.1.35.  Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του Ι.Ε.Π., 

3.1.36.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 4416/ 13.04.2010  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  της  

3.1.37. Την υπ’ αριθ. 11279/28.7.2010 «Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 

21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» των  Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 & 3 -

Οριζόντια Πράξη, την  1η Τροποποίησή της 21885/21.12.2011 με κωδικό MIS: 295450, στο 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και τα εκάστοτε 

Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία της Πράξης. 

3.1.38. Την υπ’ αριθ.  22/07.04.2014  Πράξη του Δ. Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

περί της Εγκρίσεως Διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού.  

3.1.39. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7648/ 16. 04. 2014  έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ περί της χορήγησης 

Προέγκρισης Δημοπράτησης του παρόντος Διαγωνισμού (3930/ 17. 04. 2014 πρωτ. Ι.Ε.Π.). 

3.1.40. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3932/17. 04. 2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί  

Έγκρίσεως Διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού  
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3.1.41.  Ότι η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει την Σ.Α.Ε. 0458   και Κωδικό Πράξης (ΣΑ)  από 

2010ΣΕ04580066 την οποία χρηματοδοτείται η  σχετική Πράξη.  

 

 

 

3.2. Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη: 

 

Τα τεύχη του Διαγωνισμού, τα οποία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθίστανται συμβατικά 

τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 

3.2.1. Το Συμβατικό Κείμενο (Σύμβαση) που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και της 

Αναθέτουσας Αρχής – Ι.Ε.Π., σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Προκήρυξη σχέδιο 

Σύμβασης. 

3.2.2. Η παρούσα Προκήρυξη με τα αναπόσπαστα Τεύχη της. 

3.2.3. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

3.2.4. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

  

 
 
 

Άρθρο 4 
Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού –  

Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων 
 

4.1. Παραλαβή τευχών Διαγωνισμού: 

 

4.1.1. Η παρούσα Προκήρυξη και τα Τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από το Γραφείο 

Πρωτοκόλλου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1.1. της παρούσας Προκήρυξης, στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής Ι.Ε.Π., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 08:00 π.μ.  έως και 

15:00  άνευ αντιτίμου. 

4.1.2. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τυχόν διευκρινήσεις, διατίθεται και μέσω του 

Διαδικτύου στη διεύθυνση  http://www.iep.edu.gr  σε ηλεκτρονική ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ 

μορφή, όμως η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για  την ορθότητα, πληρότητα και την 

ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο. Σε 

περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε παράλειψης ή σφάλματος, υπερτερούν τα ακριβή 

αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. 
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4.1.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κατάλογο με τα πλήρη στοιχεία επωνυμίας και επικοινωνίας 

των ενδιαφερομένων που παρέλαβαν τα τεύχη από το προαναφερθέν Γραφείο. Στον 

κατάλογο αυτό σημειώνεται και η σχετική ημερομηνία παραλαβής. 

4.1.4. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 

Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 

περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό τής μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

 

4.2. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων: 

 

4.2.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες/ 

διευκρινίσεις, μέχρι και 04. 07. 2014 και ώρα 15:00 . Οι εν λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις 

παρέχονται εγγράφως το αργότερο έξι (06) ημέρες προ της Καταληκτικής Ημερομηνίας 

Υποβολής Προσφορών της παρούσας Προκήρυξης σύμφωνα με το κατωτέρω Άρθρο.  

4.2.2. Οι γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής του παρόντος Άρθρου, κοινοποιούνται εντός 

των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλους τους ενδιαφερομένους που μας 

γνωστοποιούν ότι παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και πάντως αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα  www.iep.edu.gr  του ΙΕΠ   και   στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό 

τόπο   http://et.diavgeia.gov.gr/f/iep όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

3861/ 2010 περί της εφαρμογής τού προγράμματος «Διαύγεια». 

4.2.3. Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα 

στο παρόν Άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται 

κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου. 
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Άρθρο 5 

Γλώσσα Διαδικασίας 

 
5.1.  Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κάθε έγγραφο ή απόφαση που θα 

εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή, θα συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα και μόνον. 

5.2.  Κάθε συνεννόηση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων 

και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε προσφυγή ή υπόμνημα των εν λόγω 

προσώπων που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 

5.3. Οι ενδιαφερόμενοι, οι διαγωνιζόμενοι και ο προσωρινός ή οριστικός Ανάδοχος είναι υποχρεωμένοι 

να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Αναθέτουσα Αρχή, 

με τον ορισμό και την παρουσία κατάλληλων διερμηνέων. 

 

 

 

Άρθρο 6 

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

 
6.1. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, 

αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει 

λάβει πλήρη γνώση: 

          α) της παρούσας Προκήρυξης και των αναπόσπαστων σ’ αυτή Τευχών που τη συνοδεύουν,  

          β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο Άρθρο 3.1 της παρούσας 

               Προκήρυξης. 

 

6.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 

αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των Τευχών. 
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Άρθρο 7 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

7.1.  Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς 

ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε 

περίπτωση ανάθεσης του Έργου του παρόντος Διαγωνισμού σε αυτήν: 

 

7.1.1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη – 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997). 

7.1.2. Κοινοπραξίες – Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

του παρόντος άρθρου. 

 

7.2. Οι Κοινοπραξίες – Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με 

ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθ. 39, παρ. 2, Π.Δ. 60/2007). Τα 

μέλη αυτών των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση 

κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των 

Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά 

το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά 

το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 

της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη των 

Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να 

προτείνουν Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση 

αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Διενέργειας και 

εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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7.3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο σχήμα για 

κάθε τμήμα, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Σε αντίθετη 

περίπτωση, αποκλείονται από το διαγωνισμό, τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα 

διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

 

7.4. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σχετική με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 της παρούσας Προκήρυξης. 

 

 

 

Άρθρο 8 

Προσωπική κατάσταση διαγωνιζομένων 

 
8.1.  Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το Διαγωνισμό, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα μέλη του (αν 

πρόκειται για σύμπραξη, κοινοπραξία ή ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων) μία τουλάχιστον 

από τις κάτωθι ιδιότητες: 

 

8.1.1 εάν έχει καταδικασθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο ποινικά υπεύθυνος με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, του Άρθρου 43, 

του ΠΔ 60/2007, δηλαδή: 

 

8.1.1.1. για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

Άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

8.1.1.2. για το αδίκημα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο Άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

της 98/ 742/ ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

8.1.1.3. για το αδίκημα της απάτης, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με 

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

8.1.1.4. για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες. 
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8.1.2.  Εάν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το δίκαιο του 

κράτους εγκατάστασής του, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δολίας 

χρεοκοπίας. 

  

8.1.3. Εάν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση ή αναστολή εργασιών,     αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από 

τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

 

8.1.4. Εάν νομικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 

ή ειδική εκκαθάριση ή, για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, σε άλλες, ανάλογες, καταστάσεις 

και, επίσης, εάν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή, 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπό άλλες, ανάλογες, καταστάσεις. 

 

8.1.5. Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η ποινή 

του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη 

μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

 

8.1.6. Εάν έχει καταδικασθεί βάσει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ 

δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία 

διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

 

8.1.7. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

8.1.8. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής του, όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 

 

8.1.9. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και 

τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού 

δικαίου. 
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Άρθρο 9 

Ειδική Τεχνική/Επαγγελματική και Οικονομική/Χρηματοπιστωτική 

Ικανότητα/Επάρκεια 

 

9.1. Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης, 

οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοπιστωτική 

ικανότητα (Άρθ. 42, παρ. 2, Π.Δ. 60/2007), κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η ειδική 

τεχνική, επαγγελματική και χρηματοπιστωτική ικανότητα αποδεικνύεται: 

 

9.1.1 Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται 

από τα ακόλουθα δικαιολογητικά (Άρθρ. 45, Π.Δ. 60/2007):   

                 

9.1.1.1. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί του Συνολικού 

Ύψους του κύκλου εργασιών στο αντικείμενο της παρούσης, από την οποία να 

προκύπτει πως ο συνολικός κύκλος εργασιών για τις τρεις (03) τελευταίες -πριν από 

την διενέργεια του Διαγωνισμού- διαχειριστικές χρήσεις (2011, 2012, 2013) είναι 

μεγαλύτερος ή ίσος με το πενήντα επί τοις εκατό (50 %) της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του σχετικού Τμήματος του παρόντος 

Διαγωνισμού που πρόκειται να λάβει μέρος, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία 

δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον 

είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Στην περίπτωση 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης η ανωτέρω προϋπόθεση  μπορεί να καλύπτεται 

αθροιστικά από μέρος ή το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ένωση ή Κοινοπραξία ή 

Σύμπραξη. 

9.1.1.2. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για την συγκεκριμένη 

σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 

των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην 

Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών.  

9.1.1.3. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται 

στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 
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9.1.2.  Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων, αξιολογούνται και  

ελέγχονται (Άρθ. 46, Π.Δ. 60/2007) σύμφωνα: 

  

      9.1.2.1. Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, από τον οποίο να 

προκύπτει πως ο προσφέροντας έχει εκτελέσει  ένα (01) τουλάχιστον έργο ανάλογο 

του αντικειμένου της παρούσης, (δηλαδή ο συγγραφέας να έχει ήδη συγγράψει ένα 

(01) βιβλίο αντιστοίχου ή συναφούς αντικειμένου με αυτό του τμήματος που 

υποβάλει προσφορά) με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 

δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Στην περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή 

Σύμπραξης,  η ανωτέρω προϋπόθεση  μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από μέρος ή 

το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ένωση ή Κοινοπραξία ή Σύμπραξη. Οι παραδόσεις 

και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι Φορέας 

Δημοσίου, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αρμόδια Αρχή, 

εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον 

τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. 

 

9.2. Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η 

ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοπιστωτική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή 

Ένωσης. 

 

9.3. Οι διαγωνιζόμενοι, για να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν την τεχνική και επαγγελματική τους 

ικανότητα, μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, που 

δεν μετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά έχουν δεσμευθεί ότι θα τις θέσουν στη διάθεση των 

διαγωνιζομένων για την εκτέλεση της Σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς 

σχέση συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του τρίτου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση, εάν 

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Το εν λόγω τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να πληροί τις 

προϋποθέσεις του Άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης. 

 

9.4. Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ / ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

 

Σημειώνεται ότι οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν ουδεμία Συμβατική Σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 10 

  Αντικείμενο του έργου 

Το Φυσικό αντικείμενο του παρόντος Έργου περιλαμβάνει:  

Το  προκηρυσσόμενο  έργο περιλαμβάνει  επιμέρους τμήματα ανάλογα με τον τίτλο του μάθηματος του 

Γενικού Λυκείου.  Συγκεκριμένα, αφορά τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίο μαθητή) για τα νέα 

μαθήματα του Γενικού Λυκείου σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και τα εγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών.  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.  

Ο Ανάδοχος, με βάση τις προδιαγραφές που έχουν περιγραφεί από το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο της Πράξης, 

μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους από τα τμήματα  του έργου όπως αναλύονται 

και αφορούν:  

1o Τμήμα:  Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» γενικής παιδείας Α΄ τάξης ΓΕΛ (3 ωρών 

εβδομαδιαίως) 

2o Τμήμα:  Βιβλίο μαθητή για το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης ΓΕΛ (2 ωρών 

εβδομαδιαίως)  

3o Τμήμα.: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» γενικής παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ (2 ωρών 

εβδομαδιαίως) 

4o Τμήμα: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών «Βασικές   

                    Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β΄ τάξης ΓΕΛ (2 ωρών εβδομαδιαίως ) 

5o Τμήμα:  Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Εισαγωγή  στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Γενικής   

                    παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ (1 ώρας εβδομαδιαίως) 
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Προδιαγραφές συγγραφής του  εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίο μαθητή) 

 

10.1 Αρχές – Αξίες 

 

Το σχολικό εγχειρίδιο αποτυπώνει και προσδιορίζει με τον πλέον σαφή τρόπο τους σκοπούς που 

επιδιώκονται, τις προσδοκίες που υπάρχουν και τα μέσα με τα οποία επιχειρείται η μελέτη ενός 

γνωστικού αντικειμένου, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό το βασικό κριτήριο της 

ποιότητας ενός διδακτικού εγχειριδίου είναι ο βαθμός ανταπόκρισής στους σκοπούς της εκπαίδευσης, 

όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 16 του Συντάγματος και εξειδικεύονται στον Ν. 1566/1985, στον Ν. 

4186/2013 και στα σχετικά Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) τα οποία είναι Υπουργικές Αποφάσεις και 

παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσης, οπότε αποτελεί και αναπόσπαστο Τμήμα της.  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.  

Χρειάζεται λοιπόν να γραφτεί σύμφωνα με τις εξής βασικές κατευθύνσεις/ προδιαγραφές:  

 

10.2 Επιστημονικό περιεχόμενο 

-Ακολουθεί το Πρόγραμμα Σπουδών και συμφωνεί με το γενικό σκοπό και τους γενικούς 

διδακτικούς στόχους του μαθήματος, όπως αυτοί περιγράφονται και εξειδικεύονται στο Πρόγραμμα 

Σπουδών. 

- Είναι επιστημονικά έγκυρο, σύμφωνα με τις επικρατούσες αντιλήψεις στον οικείο επιστημονικό 

χώρο. Δεν εμπεριέχει ανακρίβειες, ασάφειες, αντιφάσεις και μονομέρειες. 

- Παρέχει σαφείς ορισμούς για τις κύριες έννοιες και ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα θέματα 

που αναπτύσσει. 

- Επικεντρώνεται στις θεμελιώδεις, ουσιώδεις και σημαντικές γνώσεις του γνωστικού 

αντικειμένου, με παράλληλη αναφορά/ επισήμανση των σύγχρονων αναζητήσεων/ προβληματισμών. 

- Αναζητεί το μέτρο μέσα από τη σύνθεση των διαφορών. 

 

 

10.3 Μεθοδολογία 

- Προωθεί τη διαθεματική προσέγγιση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα 

Σπουδών. 

- Εξασφαλίζει σύνδεση και συνέχεια με την προηγούμενη και την επόμενη γνώση.  

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΞΛΔ-ΔΑ6



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού Λυκείου»  

του Υποέργου 3 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»  
των  Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 & 3 -Οριζόντια Πράξη», 

05/2014 

ΙΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 05/ 2014                                                       24/157 

- Λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, τις νοητικές ικανότητες και την ηλικία 

των μαθητών. 

- Ενισχύει τη βιωματική και συνεργατική μάθηση, την πρακτική άσκηση, καθώς και  την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών.  

- Συνδέει τη θεωρητική γνώση με την κοινωνική πραγματικότητα. 

- Ενισχύει την ελεύθερη έκφραση, τον διάλογο, την ανοχή στις διαφορετικές απόψεις/ αξίες/ 

ιδεολογίες και την πειθώ με επιχειρήματα.  

- Αναπτύσσει την ύλη είτε επαγωγικά, ξεκινώντας από την εμπειρική γνώση (περιγραφικές 

εκφράσεις, παραδείγματα κτλ.), για να καταλήξει σε έννοιες, κρίσεις, συμπεράσματα, είτε απαγωγικά, 

ακολουθώντας την αντίστροφή πορεία. Γενικά η ανάπτυξη της ύλης να γίνεται: 

 Από το ειδικό στο γενικό, είτε αντίστροφα. 

 Από το απλό στο σύνθετο, είτε αντίστροφα. 

 Από τις αρχές σε λεπτομέρειες, είτε αντίστροφα. 

 

 

10.4 Δομή-Παρουσίαση 

 Είναι γραμμένο σε γλώσσα σαφή, λιτή και κατανοητή από τους μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται και σύμφωνη με την ισχύουσα γραμματική. 

 Καλύπτει όλα τα επίπεδα ικανότητας των μαθητών. 

 Δημιουργεί ερεθίσματα και κίνητρα για αξιοποίηση και άλλων πηγών πληροφοριών.  

 Χρησιμοποιεί τίτλους και υπότιτλους που αναδεικνύουν τις κεντρικές ιδέες του κειμένου. 

  Έχει εικόνες, πίνακες, διαγράμματα, χρώματα, που συμπληρώνουν το κείμενο, ώστε όλα μαζί να 

προσφέρουν ένα άρτιο και ευχάριστο αποτέλεσμα, καθώς και υπογραμμίσεις με έντονα 

γράμματα.  

 Περιλαμβάνει εντός του κειμένου και στην κατάλληλη θέση (π.χ. στο περιθώριο, σε πλαίσιο): 

 Απόψεις ειδικών, αποσπάσματα από άρθρα, βιβλία κτλ., όπου κρίνεται αναγκαίο. 

 Αναφορές στο παρελθόν και στο μέλλον, σε ιστορικές πηγές, διαφαινόμενες τάσεις 

κτλ. 

 Ιστότοπους οι οποίοι ανήκουν σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή άλλους 

κυβερνητικούς/κρατικούς οργανισμούς και φορείς. 

 Περιλαμβάνει ερωτήσεις και δραστηριότητες (2-3 σε κάθε διδακτική ενότητα), διαφορετικών 

κατηγοριών, που λαμβάνουν υπόψη και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως:  

 Κατανόησης, που η απάντησή τους βρίσκεται στο βιβλίο. 

 Συνδυαστικές, που προϋποθέτουν συνδυαστική αξιοποίηση πληροφοριών. 
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 Κριτικής σκέψης, που απαιτούν αφαιρετική και συνθετική σκέψη. 

 Ελεύθερης ανάπτυξης, σύντομης ή μεγάλης απάντησης. 

 Αντικειμενικού τύπου (Σωστό- Λάθος, Πολλαπλής επιλογής, Αντιστοίχισης κ.λπ.) 

 Ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας για εμπέδωση, εφαρμογή και επέκταση της νέας 

γνώσης (στα βιβλία που χρειάζονται ασκήσεις).  

Επίσης, περιλαμβάνει: 

 Εισαγωγικό ενημερωτικό σημείωμα προς τον μαθητή. 

 Στην πρώτη σελίδα κάθε κεφαλαίου: τις διδακτικές ενότητες, τους διδακτικούς στόχους-

ερωτήματα και βασική ορολογία του κεφαλαίου (μία σελίδα). 

 Λεξικό βασικών όρων (στο τέλος). 

 Βασική βιβλιογραφία (μία σελίδα, στο τέλος). 

 

 

10.5 Σχεδιασμός – Τυπογραφικός Κάναβος 

Το περιεχόμενο επηρεάζει τη σχεδίαση και η σχεδίαση το περιεχόμενο. 

 Αρχές σχεδίασης: 

- Επανάληψη λέξεων (φράσεων/ φράσεων ή σχημάτων) να αποφεύγεται. 

- Ισορροπία, είτε συμμετρική είτε όχι στη διάταξη του κειμένου και των απεικονίσεων. 

- Αναλογία στοιχείων, εικόνων. Αν και ορισμένα μπορούν να είναι μικρότερα/ μεγαλύτερα, το 

αποτέλεσμα πρέπει να είναι αρμονικό. 

- Ποικιλία, δηλαδή όχι πλήρης ομοιομορφία. 

- Έμφαση δίνεται, κυρίως, με το μέγεθος και το χρώμα. 

- Αρμονία, δηλαδή σωστή λειτουργία/σύζευξη όλων των στοιχείων του βιβλίου. 

 Επιπλέον χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

- Η κατάλληλη σχεδίαση της σελίδας του βιβλίου. Συστηματική διάταξη του κειμένου και των 

υποστηρικτικών πληροφοριών (τίτλοι, επικεφαλίδες, παράγραφοι, υποπαράγραφοι, γραφικές 

παραστάσεις, απεικονίσεις, πίνακες, διαγράμματα κτλ.). 

- Η διάταξη του κειμένου πρέπει να στηρίζει τη διαδικασία διαβάσματος. 

- Οι απεικονίσεις και τα διαγράμματα πρέπει να αντιστοιχούν στο κείμενο. 

- Η θέση των κεφαλαίων, υποκεφαλαίων, σχημάτων κτλ. πρέπει να σχεδιαστεί στην αρχή. 

- Το κείμενο πρέπει να κατέχει περίπου το 60% της σελίδας. 

- Ο αριθμός των γραμμών σε κάθε σελίδα καθαρού κειμένου είναι 45 έως 47 και ο αριθμός των 

διαστημάτων σε κάθε γραμμή περίπου 90 ή 60 εφόσον υπάρχει στήλη-περιθώριο με 

παραθέματα.   
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- Ο καθορισμός αποστάσεων και το μέγεθος των γραμμάτων: 

 Αποστάσεις μεταξύ τίτλου και κειμένου, μεταξύ παραγράφων, πάνω και κάτω από τις 

εικόνες, διαγράμματα κτλ. 

 Απόσταση μεταξύ λέξεων 

 Απόσταση μεταξύ γραμμών 

 Μέγεθος τίτλων κεφαλαίων 

 Μέγεθος τίτλων υποκεφαλαίων 

 Γραμματοσειρά και μέγεθος γραμμάτων κειμένου (Times New Rοman 12 και Times New 

Rοman 10 για τα παραθέματα). 

 Η έκταση κάθε ενότητας, που αντιστοιχεί σε μία (1) διδακτική ώρα, σύμφωνα με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, πρέπει να είναι περίπου 2 σελίδες, ανάλογα με το 

εικονιστικό υλικό. 

 

 

10.6 Εικόνες, πίνακες, διαγράμματα 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το κείμενο πρέπει να κατέχει περίπου το 60% της σελίδας. 

Επισημαίνεται ότι αν οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν με λέξεις, δεν είναι απαραίτητη η χρήση 

εικόνων/ πινάκων και διαγραμμάτων.  

Αν χρησιμοποιούνται τα τελευταία θα πρέπει: 

 Να είναι απλά και εύκολα αντιληπτά. 

 Να αξιοποιούν κατάλληλα τον χώρο. 

 Να τοποθετούνται σε συνάρτηση με το κείμενο στο οποίο αναφέρονται και όχι τυχαία για να 

καλύψουν κενά. 

 Να επισημαίνονται τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση κατά τη διδασκαλία. 

 

Συνολικά στο σχολικό βιβλίο οι εικόνες, οι πίνακες ή τα διαγράμματα δεν  θα πρέπει να καλύπτουν 

περισσότερο από το 20-40% της σελίδας.  

 

 

 

10.7 Διευθύνσεις διαδικτύου στα σχολικά βιβλία  

Σχετικά με την αναγραφή των διευθύνσεων διαφόρων δικτυακών τόπων στα σχολικά εγχειρίδια  

ισχύουν τα εξής: 
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 Στο σχολικό εγχειρίδιο το οποίο διατίθεται άμεσα στο μαθητή δεν πρέπει να προτείνεται η 

αναζήτηση δικτυακών τόπων με τη χρήση μηχανών αναζήτησης. 

 Οι διευθύνσεις (URL’s) δικτυακών τόπων (web sites) οι οποίες αναγράφονται ή αναφέρονται 

πρέπει: 

1) Να έχουν ελεγχθεί από τους δημιουργούς του διδακτικού υλικού 

2) Να αναφέρονται ή να παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους οι οποίοι ανήκουν σε εθνικούς, 

ευρωπαϊκούς ή άλλους κυβερνητικούς ή κρατικούς οργανισμούς (υπουργεία, δημόσιες 

επιχειρήσεις κ.ά.), σε διεθνείς οργανισμούς (Ο.Η.Ε., Π.Ο.Υ., UNESCO, Ο.Ο.Σ.Α. κ.ά.), 

εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα, βιβλιοθήκες (εθνικές, πανεπιστημιακές 

κ.ά.), μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους και γενικώς σε παρεμφερείς και έγκριτους, κατά 

την κρίση των δημιουργών του διδακτικού υλικού, δικτυακούς τόπους. 

3) Να αφορούν δικτυακούς τόπους οι οποίοι διακρίνονται για τη διαχρονικότητά τους και από 

τη δυνατότητα των ιδιοκτητών τους να τους ενημερώνουν και να τους συντηρούν. 

Αποκλείονται, ως εκ τούτου, διευθύνσεις οι οποίες παραπέμπουν σε ατομικές ιστοσελίδες ή 

blogs (ατομικά ημερολόγια-ανθολόγια). 

 

 

 

10.8 Πνευματικά δικαιώματα 

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 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.  
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10.9 Γενικές διευκρινιστικές οδηγίες 

Το βιβλίο του μαθητή πρέπει να γραφτεί σύμφωνα με τις παραπάνω βασικές κατευθύνσεις και 

συνοπτικές προδιαγραφές, με στόχο να δημιουργηθεί ένα άριστο βιβλίο. ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 20,5 cm Χ 27,5 cm.  

 Η έκταση του βιβλίου για ένα 1ωρο μάθημα θα είναι 70-80 σελίδες διδακτέα ύλη, συν 10-12 

σελίδες όλα τα υπόλοιπα (εισαγωγικές σελίδες, πίνακας περιεχομένων, παράρτημα, λεξικό 

βασικών όρων, βιβλιογραφία). 

 Η έκταση του βιβλίου για ένα 2ωρο μάθημα θα είναι 130-140 σελίδες διδακτέα ύλη, συν 10-12 

σελίδες όλα τα υπόλοιπα. 

Επισήμανση: Εξαίρεση στον αριθμό των υπολοίπων σελίδων αποτελεί το βιβλίο «Πολιτική 

Παιδεία» Β΄ τάξης ΓΕΛ όπου στο παράρτημα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το «Σύνταγμα 

της Ελλάδας» και η «Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». Οι σελίδες του 

παραρτήματος δεν είναι πληρωτέες και δεν συμπεριλαμβάνονται στον καθορισμένο αριθμό των 

σελίδων του βιβλίου (130-140 σελίδες).  

 

 Η έκταση του βιβλίου για ένα 3ωρο μάθημα θα είναι 170-180 σελίδες διδακτέα ύλη, συν 10-15 

σελίδες όλα τα υπόλοιπα. 

 

Επισημαίνεται ότι χρεώνονται ως πληρωτέες σελίδες οι σελίδες διδακτέας ύλης, το λεξικό βασικών όρων 

και η βιβλιογραφία.  

 

Για οποιαδήποτε παρέκκλιση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΙΕΠ.  
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Άρθρο 11 

Προϋπολογισμός του έργου 

 

             Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (84.588,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ 6%, ήτοι ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (79.800,00 €)  

ΜΗ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και ανά Τμήμα επιμερίζεται ως εξής: 

 

 

1ο Τμήμα.      ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (22.048,00 €)  

                       συμπεριλαμβανομένου του  αναλογούντος Φ.Π.Α. 

2ο Τμήμα.      ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (17.384,00 €)   

                 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

3ο Τμήμα.      ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (17.384,00 €)   

                 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

4ο Τμήμα.      ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (17.384,00 €)   

                 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

5ο Τμήμα.     ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΔΓΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (10.388,00 €)  

    συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

 

Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει την Σ.Α.Ε. 0458   και Κωδικό Πράξης (ΣΑ)  από 

2010ΣΕ04580066 από την οποία χρηματοδοτείται η  σχετική Πράξη –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ. 

 

 

Το ‘Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο 

του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013   και  από Εθνικούς Πόρους.  
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Άρθρο 12 

Συμβατική Διάρκεια – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής 

 

12.1. Συμβατική Διάρκεια: 

Η συνολική Διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (03) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. 

 
 

 

12.2. Αμοιβή Αναδόχου: 

 

12.2.1. Η οικονομική προσφορά του Οριστικού Αναδόχου αποτελεί τη Συμβατική του Αμοιβή και 

ΔΕΝ περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται πάντα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

12.2.2.  Η Αμοιβή του Οριστικού Αναδόχου ΔΕΝ αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

12.2.3. Ο Οριστικός Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της Οικονομικής Προσφοράς του για 

οποιοδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας και 

αναφέρονται στο Άρθρο 22 της παρούσας Προκήρυξης. Επίσης, δεσμεύεται και για την 

ακρίβεια των υπολογισμών, με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την Οικονομική 

Προσφορά του. 

12.2.4. Όλα τα χρηματικά ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα Αρχή 

θα εκφράζονται σε Ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

12.2.5.  Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά 

τον Ανάδοχο. Για τις πληρωμές ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα αντίστοιχα τιμολόγια σύμφωνα 

με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς. 

12.2.6.  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρήσει στις πληρωμές του Αναδόχου εάν τα Παραδοτέα 

του δεν έχουν παραληφθεί επιτυχώς από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

12.2.7.  Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 

Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε 

υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Προϋπόθεση για την εκτέλεση των 
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ακόλουθων  πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής, πριν από την 

οποία η Αναθέτουσα Αρχή δεν θεωρείται υπερήμερη ως προς την εξόφληση των σχετικών 

παραστατικών/δικαιολογητικών . 

12.2.8.  Κατά την πληρωμή του Αναδόχου, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες 

διατάξεις φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 

12.2.9. Ο Οριστικός Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 

υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Τραπεζικά Τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον  Οριστικό Ανάδοχο. 

12.2.10. Όποτε, βάσει της σύμβασης, ένα ποσό είναι επιστρεπτέο ή πληρωτέο από τον Ανάδοχο, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να το αφαιρέσει από οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται ή 

καθίσταται μεταγενέστερα απαιτητό από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

σύμβαση της παρούσας προκήρυξης. 

12.2.11. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στον N. 4013/2011 (Άρθρο 4, Παρ. 3) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4146/2013, Άρθ. 61, Παρ. 5  και συνάπτονται μετά την 

έναρξη ισχύος του, όπως και στη σχετική της παρούσας διακήρυξης,(ύψους μεγαλύτερου ή 

ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00 €) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής 

προέλευσης χρηματοδότησης,) επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλήρως το κόστος λειτουργίας 

της Αρχής. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και 

για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση 

του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό 

οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση 

της Αρχής, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη 

διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της κράτησης. 

12.2.12. Οι πληρωμές θα ακολουθήσουν τη χρηματορροή από το Φορέα Χρηματοδότησης και στο 

πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω πρόγραμμα. 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή του Αναδόχου, η οποία έχει άμεση ή έμμεση 

σχέση με ενέργειες του φορέα χρηματοδότησης δεν επιφέρει καμία ευθύνη για 

οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης ή καταβολής τόκων κλπ από μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής. 
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12.3. Τρόπος Πληρωμής 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ΑΠΑΞ, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου και εντός ΔΥΟ 

(02) ΜΗΝΩΝ από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 

 

Επισημαίνεται ότι:  

Ζητούμενο της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης παράδοσης 

και παραλαβής των Παραδοτέων. 

 

Γενικά :  

 Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 Η συλλογή των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

 Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιμο της Σύμβασης δε θα βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου για τα μέρη αυτού τα οποία ανατίθενται στον Ανάδοχο. 

Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο.  

 Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών που θα προσκομισθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2238/1994 

(άρθρο 55 παρ.1) και του Ν.2198/1994 (άρθρο 24) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και 

συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της 

Σύμβασης έξοδα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:  

o τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 

εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση, 

o τα έξοδα προμήθειας όσων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Σύμβασης, 

o τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

o τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, 

υπεργολάβων κλπ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους 

αφορούν. 

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΞΛΔ-ΔΑ6



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού Λυκείου»  

του Υποέργου 3 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»  
των  Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 & 3 -Οριζόντια Πράξη», 

05/2014 

ΙΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 05/ 2014                                                       33/157 

 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στον N. 4013/2011 (Άρθρο 4, Παρ. 3) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4146/2013, Άρθ. 61, Παρ. 5  και συνάπτονται μετά την 

έναρξη ισχύος του, όπως και στη σχετική σύμβαση της παρούσας διακήρυξης, 

(προϋπολογισμού ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00 €) 

ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης,) επιβάλλεται κράτηση ύψους 

0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν 

πλήρως το κόστος λειτουργίας της Αρχής. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό 

τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με 

το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της κράτησης. 

 Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή 

αίτηση πληρωμής, καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, 

παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που 

πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 
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ΜΕΡΟΣ Δ’: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Άρθρο 13 

Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς 

 

13.1. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών των Ενδιαφερομένων, ορίζεται η  18η  Ιουλίου  

2014, ημέρα  Παρασκευή και έως τις 15:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Γραφείο Πρωτοκόλλου- 7ος  όροφος, 

Αμπελόκηποι - 11 521, ΑΘΗΝΑ. 

 

13.2. Εναλλακτικά, οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν με οιοδήποτε μέσο τον Φάκελο των 

Προσφορών τους προς την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρωτοκολλούνται από το 

εν λόγω Γραφείο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέλθουν αποδεδειγμένα 

στο Ι.Ε.Π. μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, της 

προηγουμένης παραγράφου του παρόντος Άρθρου. 

 

13.3. Και οι προσφορές που αποστέλλονται, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, ΔΕΝ 

αποσφραγίζονται από το προαναφερθέν Γραφείο Πρωτοκόλλου, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγιστούν με τις υπόλοιπες προσφορές. 

 

13.4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά παράβαση των 

οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου ή/και εκπρόθεσμα, επίσης θα 

πρωτοκολλούνται από το ως άνω Γραφείο και χωρίς να αποσφραγιστούν θα παραδίδονται 

αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγείται την απόρριψή τους ως απαράδεκτες και 

την επιστροφή τους στους ενδιαφερομένους, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

13.5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν 

τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 
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Άρθρο 14 

Περιεχόμενο Κυρίως Φακέλου Προσφοράς 

 
14.1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε ένα (01) Πρωτότυπο και ένα (01) Αντίγραφο, μέσα σε ΕΝΑΝ 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρωτότυπο διαφέρει από το 

αντίγραφο της προσφοράς, υπερισχύει το πρωτότυπο. Οι προσφορές θα είναι Έγγραφες και στην 

Ελληνική και μόνο γλώσσα – με εξαίρεση μόνον όσα αναφέρονται στην παρούσα.  

 

 

14.2. Σε εξωτερική όψη του Κυρίως Φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

εξής (Άρθρο 11, Π.Δ. 118/2007): 

 

14.2.1. Η λέξη «Προσφορά». 

 

14.2.2. Ο πλήρης τίτλος: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

14.2.3. Ο αριθμός, ο τίτλος  και τα λοιπά στοιχεία της παρούσας Προκήρυξης. 

 

14.2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

14.2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα/ διαγωνιζομένου, με ορισμό υπευθύνου επικοινωνίας και 

ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης καθώς και αριθμό τηλεφώνου και 

τηλεομοιοτυπίας. 
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Ενδεικτικά, παρατίθεται πρότυπο εξωτερικής όψης του Κυρίως Φακέλου Προσφοράς: 

                                                         

       

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                           
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

                         ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   05 / 2014 
με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ________ (0_)  

 (Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού ___. ___ . 2014) 
 
 
 

της Πράξης  
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21oυ ΑΙΩΝΑ)-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ»  

ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 295450 
 
 

 

στο πλαίσιο του Υποέργου 3  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» 

 

των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ 

του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

  

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

και από Εθνικούς Πόρους 

 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 

    

         (ΠΡΟΣΟΧΗ:   Να  ΜΗΝ  αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο). 

 

Συμπληρώνονται τα στοιχεία 
του προσφέροντος: 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου 
ή Επωνυμία νομικού προσώπου  συνεταιρισμού, 

ένωσης ή κοινοπραξίας 
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας 

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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14.3. Ο Κυρίως Φάκελος Προσφοράς επιβάλλεται να περιλαμβάνει τρεις διακριτούς φακέλους,  - επί 

ποινή αποκλεισμού- ως εξής: 

 

14.3.1. Σφραγισμένο Φάκελο των ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, 

14.3.2. Σφραγισμένο Φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και 

14.3.3. Σφραγισμένο Φάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

14.4. Οι επιμέρους ως άνω Φάκελοι φέρουν, πέραν από τις ενδείξεις του Κυρίως Φακέλου, κατά τα 

οριζόμενα στην δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου, την ένδειξη «ΤΥΠΙΚΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αντίστοιχα. 

 

14.5. Το ειδικότερο περιεχόμενο των τριών επιμέρους φακέλων είναι το ακόλουθο: 

 

 

 

14.5.1. Φάκελος Τυπικών Δικαιολογητικών: 

Ο επιμέρους φάκελος των τυπικών δικαιολογητικών επιβάλλεται να περιέχει τα κάτωθι έγγραφα και 

δικαιολογητικά, σε ένα (01) πρωτότυπο και ένα (01) αντίγραφο, με συνεχή αρίθμηση. Το Πρωτότυπο θα 

είναι επικρατέστερο του άλλου Αντιτύπου, σε περίπτωση ασυμφωνίας:  

 

14.5.1.1. Αίτησης Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής) προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν την προσφορά ή η Σύμπραξη, η Κοινοπραξία ή η 

Ένωση η οποία υποβάλλει την προσφορά, καθώς και τα μέλη αυτής της Σύμπραξης, 

της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από 

Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση θα δηλώνονται, επίσης, τα ποσοστά συμμετοχής 

και το είδος των υπηρεσιών ή το μέρος αυτών που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος, 

καθώς και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της 

Ένωσης. Επίσης, στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς 

της προσφοράς. Η αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται: 

 

14.5.1.1.1. για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, είτε, εάν αυτό 

συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου, από τον εξουσιοδοτημένο 
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αντιπρόσωπο αυτού. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να φέρει θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή, ανεξαρτήτως από το ποιος την 

υπογράφει. Σε περίπτωση δε υπογραφής της αίτησης συμμετοχής από 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, απαιτείται και η 

υποβολή ειδικής εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής από διοικητική αρχή. 

14.5.1.1.2. για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου 

που υποβάλλει την προσφορά. Για τη νομιμοποίησή του, απαιτείται η 

υποβολή με την προσφορά: α) του καταστατικού του νομικού προσώπου, οι 

τροποποιήσεις αυτού και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση 

της αρμόδιας αρχής αναφορικά με το ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω 

το εν λόγω καταστατικό και βεβαίωση μη λύσης του νομικού προσώπου και 

β) της σχετικής απόφασης/ πρακτικού του αρμοδίου, κατά το καταστατικό, 

οργάνου του νομικού προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή 

του νομικού προσώπου στον διαγωνισμό και εξουσιοδοτείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπός του να προβεί προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 

14.5.1.1.3. για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, σύμφωνα με 

το κοινοπρακτικό καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού 

εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του κοινοπρακτικού 

καταστατικού. Εάν η Κοινοπραξία δεν έχει ακόμα συσταθεί, στην περίπτωση 

αυτή, για την νομιμοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή 

με την προσφορά των σχετικών εξουσιοδοτήσεων των μελών της 

Κοινοπραξίας, οι οποίες θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

από διοικητική αρχή. Για την υπογραφή των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων 

εφαρμόζονται, αναλόγως, οι παράγραφοι 14.5.1.1.1. και 14.5.1.1.2. του 

παρόντος άρθρου, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται 

σε αυτές. 

14.5.1.1.4. σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης ή Κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών 

προσώπων, η αίτηση συμμετοχής υπογράφεται από κάθε μέλος της 

Σύμπραξης ή Ένωσης ή Κοινοπραξίας, εφαρμοζόμενες αναλόγως, οι 

παράγραφοι 14.5.1.1.1. και 14.5.1.1.2. του παρόντος Άρθρου, με την 

υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από κοινό 

εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία 

συνυποβάλλεται με την προσφορά. 
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14.5.1.2.   Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής διαγωνιζομένου στο Διαγωνισμό, ποσού για το: 

1ο Τμήμα. ΧΙΛΙΑ, ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1.102,40 €) 

2ο Τμήμα. ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (869,20 €) 

3ο Τμήμα. ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (869,20 €) 

4ο Τμήμα. ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (869,20 €) 

5ο Τμήμα. ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (519,40 €) 

τα οποία αντιστοιχούν στο Πέντε επί τοις εκατό   (05 %) επί του αντίστοιχου 

προϋπολογισμού του Τμήματος του έργου που υποβάλλουν προσφορά, με τον 

αναλογούντα ΦΠΑ, (Π.Δ. 118/2007) σύμφωνα με το υπόδειγμα το οποίο 

προσαρτάται στην παρούσα Προκήρυξη, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

Διακοσίων Δέκα (210) Ημερών, από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται στους Διαγωνιζομένους οι προσφορές 

των οποίων απερρίφθησαν, εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων βοηθημάτων ή έχει κατατεθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέντα ( Ν. 4156/2013, Άρθ. 4  και Π.Δ. 118/2007, Άρθ. 25). 

Στους λοιπούς Διαγωνιζομένους επιστρέφεται, σύμφωνα με το Άρθρο 18.8   της 

παρούσας προκήρυξης. 

 

 

14.5.1.3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε 

ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, (Π.Δ 118/2007, 

Άρθ. 6). Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα πρόσωπα που υπογράφουν την 

Αίτηση Συμμετοχής, δυνάμει του Άρθρου 14.5.1.1 της παρούσης και στην οποία: 

  

 α) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού, ο τίτλος και ο αριθμός 

Διακήρυξης, καθώς και τα στοιχεία της παρούσας Προκήρυξης, 

  

 β) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής των προσφορών τους: 

14.5.1.3.1. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 

τα αδικήματα της παρ. 1, του Άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, και για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
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χρεωκοπίας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

ανωτέρω αδικήματα οι διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιριών 

περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμης και 

ετερόρρυθμης εταιρίας) ή ο πρόεδρός τους, καθώς και ο διευθύνων 

σύμβουλος τους, στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιριών. 

14.5.1.3.2. Δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης, ή δεν τελούν σε ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του (για 

αλλοδαπούς). 

14.5.1.3.3. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

14.5.1.3.4. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 

ΚΝ. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα). 

14.5.1.3.5. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους 

ιδιότητα. 

14.5.1.3.6. Δεν υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού ή του ιδρυτικού 

νόμου κ.λ.π., πέραν των προσκομιζόμενων. 

 

γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης – 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -, σύμφωνα με το Άρθρο 17 της 

παρούσας Προκήρυξης, 

 

δ) θα δηλώνεται ότι η προσφορά συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή  
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ε) θα δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα 

απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω 

αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού, και 

 

14.5.1.4. Τα Παραστατικά Εκπροσώπησης, εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, μέσω αντιπροσώπου τους. 

 

14.5.1.5.  Τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα της εταιρείας. 

Προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε 

συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ 

και ΕΕ) και για συνεταιρισμούς, βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν  

νόμιμα, καθώς και πρακτικό Δ.Σ. ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα 

πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο καθώς και 

 πρακτικό Δ.Σ. ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα 

που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτό δεν προκύπτει 

από τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα και 

 απόφαση του αρμόδιου, κατά το καταστατικό, οργάνου του Υποψηφίου, 

περί συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό. 

 

14.5.1.6.  Σε περίπτωση κατά την οποία, Διαγωνιζόμενος στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου 

τρίτου οικονομικού φορέα, προκειμένου να αποκτήσει ή να ενισχύσει την τεχνική 

ικανότητά του, κατά το Άρθρο 9.3. της παρούσας Προκήρυξης, θα πρέπει να 

υποβάλλονται, επίσης, α) απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου 

οικονομικού φορέα, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή υπεύθυνη δήλωση, σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του Άρθρου 9.3. της παρούσας 

Προκήρυξης, περί ανάληψης δέσμευσης και β) υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου και του νομίμου εκπροσώπου του τρίτου οικονομικού φορέα, σε 

περίπτωση νομικού προσώπου ή και του ίδιου του τρίτου οικονομικού φορέα, σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου με την οποία θα δηλώνεται ότι το εν λόγω τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8 της παρούσας 

Προκήρυξης.  
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14.5.1.7.    Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τυχόν νομικοί περιορισμοί 

λειτουργίας της δραστηριότητάς του καθώς και εάν του έχει επιβληθεί η ποινή 

του αποκλεισμού από διαγωνισμούς.    

 

14.5.1.8. Τα προαναφερθέντα ελάχιστα προσόντα οικονομικής/χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας, του Άρθρου 9 της 

παρούσας Προκήρυξης, τα οποία δεν είναι βαθμολογούμενα αλλά on/off ή 

pass/fail (είναι ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αποτελούν προϋπόθεση 

παραδεκτού της προσφοράς), ως εξής:  

 

A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Για την  απόδειξη των προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι υποψήφιοι 

πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (03) προηγουμένων, του έτους του 

διαγωνισμού, οικονομικών χρήσεων (2011, 2012 και 2013) στις περιπτώσεις που παρίσταται 

σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψήφιου. Στην 

περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (με 

θεώρηση του γνησίου) περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των 

προαναφερθέντων τριών (03) τελευταίων ετών. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με την προκηρυσσόμενη προμήθεια, κατά χρονικό 

διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους 

ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα 

αυτό. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πως το παραπάνω συνολικό ύψος 

του κύκλου εργασιών αφορά στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 

σύμβασης. 

3. Οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων 

οικονομικών φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, η δε 

εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει σε καμία περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη του 

Αναδόχου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Εφόσον ο υποψήφιος είτε πρόκειται για μεμονωμένο 

υποψήφιο είτε για ένωση ή κοινοπραξία επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3. και το 

άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 τη δυνατότητα άλλου οικονομικού φορέα, οφείλει να 
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αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, που 

αφορά η επίκληση της «δάνειας εμπειρίας», προσκομίζοντας τα ακόλουθα έγγραφα: 

o Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψήφιου (ή του νομίμου εκπροσώπου του  σε 

περίπτωση νομικού προσώπου ή  του κοινού νομίμου εκπροσώπου ή  του κοινού 

εκπροσώπου του σε περίπτωση  ένωσης/κοινοπραξίας) με την οποία  ο υποψήφιος θα 

δηλώνει ότι  επικαλείται μέσα τρίτου φορέα, εξειδικεύοντας  τα επικαλούμενα μέσα και 

ότι προς τούτο καταθέτει με την προσφορά του τα αναφερόμενα παρακάτω 

δικαιολογητικά. 

o Απόφαση του διοικούντος τον δανείζοντα φορέα οργάνου [ή υπεύθυνη δήλωση (με 

θεώρηση του γνησίου)  σε περίπτωση φυσικού προσώπου] με την οποία εγκρίνεται η 

συνεργασία με τον υποψήφιο και η παροχή προς αυτόν των οικονομικών, 

χρηματοοικονομικών ή/και τεχνικών και επαγγελματικών μέσων/πόρων κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της σύμβασης που θα ανατεθεί και θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

φορέα με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για αυτόν όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό 

έγγραφα,  

o Συμβατικό έγγραφο, νομίμως συναφθέν, μεταξύ του δανείζοντος  φορέα και του 

υποψήφιου  με το οποίο να συμφωνούν τα δύο μέρη την διάθεση των δανειζόμενων 

μέσων/πόρων στο Διαγωνιζόμενο, για όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης που 

θα ανατεθεί και θα ορίζονται τα παραπάνω. καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτά θα 

τεθούν στη διάθεση του υποψήφιου, 

o Υπεύθυνη Δήλωση (με θεώρηση του γνησίου)  του Ν. 1599/86 ή ισοδύναμο έγγραφο 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας του δανείζοντος 

οικονομικού φορέα  με την οποία να δηλώνεται ότι ο παραπάνω δεν διατηρεί κανένα 

δικαίωμα λήψης αμοιβής ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

o Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω (για την απόδειξη της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας,  όπως και για την απόδειξη της τεχνικής/επαγγελματικής 

ικανότητας) για τον δανείζοντα την εμπειρία φορέα και στο μέτρο που τον αφορούν.  

o Σε περίπτωση που ο δανείζων την εμπειρία φορέας έχει τη μορφή κοινοπραξίας ή ένωσης, 

θα πρέπει επιπροσθέτως να υποβληθεί νόμιμο παραστατικό σύστασής της (π.χ. ιδιωτικό 

συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη). 
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B. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Για την  απόδειξη των προϋποθέσεων τεχνικής/ επαγγελματικής ικανότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να 

υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1.   Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεστεί , από τον οποίο να προκύπτει πως ο 

Προσφέρων έχει εκτελέσει ένα (01) τουλάχιστον έργο αναλόγου αντικειμένου (συγγραφής 

βιβλίου). Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων 

εργασιών Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των 

εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της ποιότητας 

και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να διενεργήσει έλεγχο για 

την ορθότητα των προσκομισθέντων στοιχείων 

2. Οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων 

οικονομικών φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, η δε 

εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει σε καμία περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη του 

Αναδόχου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Εφόσον ο υποψήφιος είτε πρόκειται για μεμονωμένο 

υποψήφιο είτε για ένωση ή κοινοπραξία επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3. και το 

άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 τη δυνατότητα άλλου οικονομικού φορέα, οφείλει να 

αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, που 

αφορά η επίκληση της «δάνειας εμπειρίας», προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που 

προαναφέρονται . 

3. Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του Δημοσίου τομέα, η παροχή θα αποδεικνύεται με 

σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά 

περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή.  

4. Αν αποδέκτης των υπηρεσιών είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα 

παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, 

με υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1566/1985 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη  

και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προσφέροντα.  

Σε περίπτωση Συμπράξεων- Κοινοπραξιών- Ενώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία επιβάλλεται να παρέχονται για κάθε μέλος της Σύμπραξης- 

Κοινοπραξίας- Ένωσης, ανάλογα με το τμήμα του έργου στο οποίο θα συμμετάσχει το κάθε μέλος. 

 

Υπενθυμίζεται ότι, οπουδήποτε αναφέρεται η ανάγκη προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 

1566/1985, θα πρέπει να φέρει θεώρηση  του γνησίου της υπογραφής πλήν αυτής του άρθ. 14.5.1.3 

της παρούσας.  
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Γ. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 
 

14.5.2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς: 

      Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, θα περιέχει  σε τρία (03) πρωτότυπα, την Τεχνική Προσφορά των 

υποψηφίων Αναδόχων και ένα (01) αντίγραφο. 

      Σε ένα από τα Πρωτότυπα, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»  και αυτό θα 

είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι μονογραμμένες  από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και, να 

φέρουν συνεχή αρίθμηση. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση 

αναφορά στα Οικονομικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 

προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας 

και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

Ο ανωτέρω φάκελος, επιβάλλεται να περιέχει την Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντα και σε 

ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD   ΜΗ  επανεγράψιμο). 

 

Συνοπτικά ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 

 

 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Θα πρέπει να εσωκλείεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το Παραδοτέο Βιβλίο με το οποίο θέτει 

υποψηφιότητα στον σχετικό Διαγωνισμό. 

 

Για την πληρότητα της πρότασης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει σε έντυπη (σε τρία 

(03) αντίγραφα) και ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή (σε τρία (03) αντίγραφα) το σύνολο του βιβλίου.  
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14.5.3 .  Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς: 

 

Στον επιμέρους ΦΑΚΕΛΟ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς του Διαγωνιζομένου. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, θα περιέχει  σε  ένα (01) 

πρωτότυπο και σε ένα (01) αντίγραφο, την Οικονομική  Προσφορά των υποψηφίων.  

Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»  και αυτό θα είναι 

επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι μονογραμμένες  από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και, να 

φέρουν συνεχή αρίθμηση.  

Ο ανωτέρω φάκελος, επιθυμητό είναι να περιέχει την Οικονομική Προσφορά του Προσφέροντα και σε 

ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD   ΜΗ  επανεγράψιμο). 

Τα οικονομικά αυτά στοιχεία, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συνολική προτεινόμενη τιμή, χωρίς ΦΠΑ 

και τη προτεινόμενη τιμή, χωρίς ΦΠΑ, ανά επιμερισμένο τμήμα του έργου. Για την αξιολόγηση της 

προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η συνολική προτεινόμενη τιμή του Τμήματος, χωρίς ΦΠΑ. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας του αθροίσματος των επιμέρους προτεινόμενων τιμών χωρίς ΦΠΑ, με τη 

συνολική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ, θα υπερισχύει το άθροισμα των επιμέρους προτεινόμενων 

τιμών χωρίς ΦΠΑ. 

 

Ειδικότερα, οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, (οι επιμέρους και ο συγκεντρωτικός)  

παρατίθενται   – ενόψει του ευσύνοπτου της Προκήρυξης - στο Παράρτημα Β’: «Πίνακες Οικονομικής 

Προσφοράς» του Μέρους Ζ’, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Προκήρυξη και είναι 

αναπόσπαστο μέρος της. 

 

 

14.6. Γενικές Διατάξεις: 

 

14.6.1. Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα 

των πρωτοτύπων (άρθ. 1, παρ. 2β. του Ν. 4250/2014). 

14.6.2. Σε περίπτωση κατά την οποία στη χώρα εγκατάστασης του διαγωνιζόμενου ή μέλους 

αυτού δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή 

δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
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συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 

14.6.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για Εκατόν Ογδόντα (180) 

ημέρες  από την επομένη της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Π.Δ. 118/2007). Προσφορά, 

η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα Προκήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

14.6.4. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα  Εκατόν 

Ογδόντα (180) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, 

εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του 

Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 

μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, 

πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι (Άρθρο 13, Π.Δ. 118/2007). Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του Διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

Προσφορές τους.  

14.6.5. Μετά την κατάθεση της Προσφοράς και μόνο επί νομίμως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι Διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται 

από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων. Οι διευκρινίσεις 

παρέχονται εντός της προθεσμίας η οποία αναγράφεται στην έγγραφη ειδοποίηση του 

Διαγωνιζομένου και είναι ίδια για όλους τους Διαγωνιζομένους. 

14.6.6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

14.6.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Διαγωνιζόμενο. Ο Πρόεδρος δε και τα μέλη 

της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης κατά το σχετικό έλεγχο, μονογράφει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, μετά από εισήγηση της  αρμόδιας Επιτροπής. 

14.6.8.   Ο κάθε ενδιαφερόμενος/υποψήφιος ανάδοχος, έχει δικαίωμα να καταθέσει μία και 

μοναδική προσφορά για το έργο. Δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
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14.6.9. Η τήρηση όλων των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου τίθεται επί ποινή 

αποκλεισμού. Ιδίως, απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που παρουσιάζουν 

οποιαδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης και των 

λοιπών τευχών. 

 

 

 

Άρθρο 15 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

  

15.1. Η κατακύρωση του κάθε Τμήματος του διαγωνισμού γίνεται, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο 

Άρθρο 16 της παρούσας Προκήρυξης, στον διαγωνιζόμενο που έχει προσφέρει την πλεον 

συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, κατά τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω, εκ των 

διαγωνιζομένων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ότι πληρούν τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης. 

 

15.2. Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης : Για την εξεύρεση της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι στοιχεία 
κατατασσόμενα στις ακόλουθες ομάδες, με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας: 

 
      ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 
Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί το βιβλίο του μαθητή είναι τα 
ακόλουθα: 
 

     15.2.1.   Περιεχόμενο: Μονάδες 30 
 Επιλογή αξιόλογης και ουσιαστικής γνώσης. 
 Επιστημονική ορθότητα. 
 Διάχυση της διαθεματικότητας με την αξιοποίηση των θεμελιωδών εννοιών και επινόηση 

διαθεματικών δραστηριοτήτων και σχεδίων εργασίας. 
 Προώθηση ανάπτυξης δεξιοτήτων και στάσεων για αυτόνομη μάθηση. 
 Σύνδεση με το περιβάλλον, την κοινωνία, την τεχνολογία και την καθημερινή ζωή. 
 Συμβατότητα ερωτήσεων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων με την αντίστοιχη θεματική ενότητα. 
 
 
15.2.2.   Δομή – Οργάνωση: Μονάδες 15 
 Διαβάθμιση και συνοχή των ενοτήτων, κεφαλαίων καθώς και οργάνωση και κατανομή τους στο 

βιβλίο ανάλογα με το διδακτικό χρόνο. 
 Σύνδεση με την προηγούμενη γνώση με βάση τα ΠΣ. 
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 Συνοχή των επιμέρους στοιχείων (κείμενα, εικόνες, παραθέματα, ασκήσεις,    δραστηριότητες). 
 Κατάλληλος αριθμός ερωτήσεων και ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας. 
 Προώθηση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και αυτενέργειας του μαθητή και του εκπαιδευτικού. 
 
15.2.3.   Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: Μονάδες 30 
 Αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης σε σχολική. 
 Σαφήνεια των στόχων. 
 Αρμονική κάλυψη γνωστικών, μεταγνωστικών συναισθηματικών, ψυχοκινητικών, κοινωνικών 

και αξιακών τομέων. 
 Τρόπος αξιοποίησης της προϋπάρχουσας εμπειρικο-βιωματικής γνώσης των μαθητών. 
 Διαβάθμιση δραστηριοτήτων - εργασιών για διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη μάθηση 

(ΑΜΕΑ, προικισμένα παιδιά, αλλοδαποί κλπ). 
 Μέθοδοι διδασκαλίας πολλαπλές και εναλλακτικές με έμφαση στις συλλογικές και 

διερευνητικές. 
 Δραστηριότητες και εργασίες διαθεματικά αξιόλογες και υλοποιήσιμες στο διαθέσιμο χρόνο. 
 Γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα. 
 Χρήση επιπέδων γλώσσας ανάλογα με την ηλικία. 
 
 
15.2.4.   Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους: Μονάδες 15 
 Αισθητική παρουσία και ελκυστικότητα των απεικονίσεων. 
 Κατάλληλη και συνεπής χρήση χρωμάτων. 
 Κατάλληλη συσχέτιση κειμένου με τις απεικονίσεις. 
 Απεικονίσεις που διευκολύνουν τη μάθηση όλων των μαθητών. 
 Καταλληλότητα τίτλων στις απεικονίσεις. 
 Παράθεση και αξιοποίηση εικόνων σκαπανέων των επιστημών και των τεχνών. 
 
 
 
15.2.5.  Τεχνική αρτιότητα: Μονάδες 10 
 Τρόπος παρουσίασης: α) Στόχων κάθε ενότητας στην αρχή της υπό μορφή προκαταβολικών 

οργανωτών β) εννοιών και λέξεων κλειδιών και γ) περιλήψεων στο τέλος των ενοτήτων. 
 Επαρκής και σαφής διάκριση των ενοτήτων. 
 Σαφής και συνεπής κωδικοποίηση των επιπέδων των τίτλων. 
 Αναγραφή τίτλου κεφαλαίου σε κάθε σελίδα. 
 Σαφής και συστηματική οργάνωση περιεχομένου σελίδας. 
 Έναρξη κεφαλαίου σε νέα σελίδα. 
 Ύπαρξη παραρτήματος με βασικούς πίνακες (περιοδικός πίνακας, πίνακας θεμελιωδών 

μεγεθών και μονάδων, πίνακας σταθερών, γλωσσάριων, χρονολογίου κλπ). 
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.  

 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1. Περιεχόμενο 30% 

2.  Δομή - Οργάνωση 15% 

3. Παιδαγωγική & Διδακτική Καταλληλότητα  30% 

4.  Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους 15% 

5. Τεχνική Αρτιότητα 10% 

ΣΎΝΟΛΟ 100% 

 

15.3. Η βαθμολογία κάθε επιμέρους στοιχείου είναι: 

 100 βαθμοί, όταν καλύπτονται επακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι της παρούσας 

Προκήρυξης, έως και 

 110 βαθμοί, όταν η προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

Προκήρυξης.  

 Η Απόκλιση κάλυψης Υποχρεωτικών Όρων (Ελαχίστων Προϋποθέσεων)  θα απορρίπτεται, 

μετά από εισήγηση και τεκμηρίωση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων. 

 Η Υπερκάλυψη Υποχρεωτικών ή προαιρετικών Όρων, θα εξετάζεται ανά κριτήριο και θα 

τεκμηριώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων  στη 

βαθμολόγησή του στα σχετικά Πρακτικά. 

 Η Σταθμισμένη Βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο τού επί 

μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και θα 

στρογγυλοποιείται στα δύο (02) δεκαδικά ψηφία. 

 Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το Άθροισμα των Σταθμισμένων 

Βαθμολογιών όλων των επιμέρους στοιχείων/κριτηρίων και των πέντε (05) ομάδων.  

 Το άθροισμα των βαθμολογιών των πέντε (05) ομάδων αποτελεί τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής 

Αξιολόγησης (Βi) για τον κάθε Διαγωνιζόμενο. 
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Οι βαθμοί θα καταχωρηθούν σε σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής, συνοδευόμενοι από επαρκή 

αναλυτική αιτιολόγηση/τεκμηρίωση της βαθμολογίας.  

15.4. Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως Προσφορά θεωρείται εκείνη που έχει το 

μεγαλύτερο Λi, στρογγυλοποιημένο στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, που προκύπτει από τον ακόλουθο 

Μαθηματικό Τύπο : 

Λi = 80  ∗
maxB
Bi + 20 ∗  

iK
Kmin  

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία, που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i Υποψηφίου 

Kmin  το κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κ i το κόστος της Προσφοράς i Υποψηφίου 

Λ i το τελικό εξαγόμενο αποτέλεσμα, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 

ψηφία. 

 
15.5. Απόρριψη λόγω χαμηλών προσφορών: Για τις προσφορές που κρίνονται από την Επιτροπή ως 

ασυνήθιστα χαμηλές, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει εγγράφως 

διευκρινίσεις για την αιτιολόγηση και ανάλυση της Οικονομικής του Προσφοράς. Εάν η Επιτροπή 

κρίνει ότι οι παρασχεθείσες διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς και δεν διασφαλίζουν την ομαλή, 

ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση τού έργου τότε μπορεί να τις απορρίψει και η συνολική Προσφορά 

θα απορρίπτεται.  

 

15.6. Η Βαθμολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίων μαθητή) για τη τεχνική αξιολόγηση θα γίνει  

σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης των ως άνω κριτηρίων.  

 
 
 
 

Άρθρο 16 

Διαγωνιστική Διαδικασία 

 
16.1. Παραλαβή – Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς: 

 

16.1.1. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, συνέρχεται 

σε Δημόσια Συνεδρίαση  στις  21 . 07 . 2014 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 π.μ.  και 

παραλαμβάνει όλους τους φακέλους προσφορών οι οποίοι υποβάλλονται ενώπιόν της, με 
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διαβιβαστικό από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, (Άρθρο 13 της παρούσας). Προσφορές που 

υποβάλλονται με οιονδήποτε άλλο τρόπο ή εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο, ως απαράδεκτες, μετά την οριστικοποίηση, με 

οιονδήποτε τρόπο, της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, που προβλέπεται στο Άρθρο 

16.2.3. της παρούσας Προκήρυξης. 

 

16.1.2. Μετά την λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων, προβαίνει στην αποσφράγιση όλων των φακέλων των 

προσφορών που υποβλήθηκαν παραδεκτώς, ακολουθώντας την κάτωθι διαδικασία: 

 
16.1.2.1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ως άνω Επιτροπής, μονογράφουν εξωτερικά όλους 

τους Κυρίως Φακέλους Προσφορών, οι οποίοι φέρουν τις, σύμφωνα με την 

παρούσα Προκήρυξη, απαραίτητες ενδείξεις. 

16.1.2.2. Στη συνέχεια, για κάθε φάκελο προσφοράς ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία, 

σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά με την οποία υπεβλήθησαν οι προσφορές: 

16.1.2.2.1. Αποσφραγίζεται ο Κυρίως Φάκελος της Προσφοράς και εν συνεχεία οι φάκελοι 

των τυπικών δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται δε 

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, ανά 

φύλλο όλα τα έγγραφα τών ως άνω φακέλων.  

16.1.2.2.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών ΔΕΝ αποσφραγίζονται. Η Επιτροπή 

τους μονογράφει εξωτερικά και με ευθύνη του Προέδρου της, φυλάσσονται 

μέχρι να αποσφραγισθούν, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 16.3. της παρούσας 

προκήρυξης. Ομοίως, οι Εγγυητικές Επιστολές παραδίδονται με σχετικό 

διαβιβαστικό έγγραφο, από τον Πρόεδρο στην Αναθέτουσα Αρχή, προς ασφαλή 

φύλαξη.  

 
16.1.3. Όλοι όσοι υπέβαλαν Φάκελο Προσφοράς δικαιούνται να παρευρίσκονται –ή οι εκπρόσωποί 

τους, φέροντας τα κατάλληλα παραστατικά εκπροσώπησης - κατά την ανωτέρω συνεδρίαση 

της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων που 

έχουν καταθέσει όλοι οι συνδιαγωνιζόμενοι που ελέγχονται στο παρόν στάδιο. 
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16.2. Αξιολόγηση Φακέλων των Τυπικών Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς: 

 

16.2.1. Η Επιτροπή, κατά την ως άνω συνεδρίασή της ή σε άλλη, κατά τον χρόνο που θα έχει ορίσει 
κατά τη λήξη της προηγούμενης συνεδρίασής της, ελέγχει, ανά διαγωνιζόμενο και σύμφωνα 
με τη χρονολογική σειρά με την οποία υποβλήθηκαν οι προσφορές, εάν τα τυπικά 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν πληρούν τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης. Σε θετική περίπτωση, και αφού αποχωρίσουν οι διαγωνιζόμενοι και 
παραμείνουν μόνον τα μέλη τής ως άνω Επιτροπής η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα τα προωθήσει στην Επιστημονική Επιτροπή 
Ποιοτικής Αξιολόγησης (ΕΕΠΑ) του ΙΕΠ, όπου θα αποφανθεί  
1)   Ως προς τους όρους συμμετοχής της προκήρυξης 

2)  Την καταλληλότητα να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό βιβλίο  (σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές) 

Στη συνέχεια η ΕΕΠΑ θα συντάξει αξιολογικό πίνακα για κάθε βιβλίο ξεχωριστά όπου θα 
φαίνεται η βαθμολογία σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας, κάθε  Τεχνικής 
Προσφοράς. Κατά την άσκηση των ανωτέρω, η ΕΕΠΑ μπορεί να ασκήσει κάθε αρμοδιότητα 
που της παρέχεται από τις οικείες διατάξεις και την παρούσα Προκήρυξη. Η ολοκλήρωση 
των ανωτέρω ενεργειών μπορεί να γίνει σε μία συνεδρίαση της ΕΕΠΑ ή, εφόσον ο όγκος των 
προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε 
περίπτωση πολλών συνεδριάσεων, η ΕΕΠΑ κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο 
της επόμενης συνεδρίασής της. 

16.2.2. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η ΕΕΠΑ θα παραδόσει το ως άνω πρακτικό 
της στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης  των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η 
οποία συντάσει συντάξει ενιαίο Πρακτικό ή κατά την κρίση της ένα Πρακτικό για την 
αξιολόγηση των Τυπικών Δικαιολογητικών και άλλο Πρακτικό για την 
αξιολόγηση/βαθμολόγιση Τεχνικής Προσφοράς στα οποία, τουλάχιστον: 

16.2.2.1. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου της 
παραλαβής των Προσφορών και της αποσφράγισης των Κυρίως και Επιμέρους 
προαναφερθέντων Φακέλων, 

16.2.2.2. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου 
αξιολόγησης των Φακέλων των Τυπικών Δικαιολογητικών και των Δικαιολογητικών 
Τεχνικής Ικανότητας, 

16.2.2.3. αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να 
απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας σχετική πλήρη αναλυτική  
αιτιολογία γι’ αυτή την εισήγηση, 

16.2.2.4. αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να γίνουν 
αποδεκτές παραθέτοντας σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται, 

16.2.2.5. καταρτίζει κατάλογο βαθμολογίας των προσφορών που προτείνεται να γίνουν 
αποδεκτές, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία, ανά βαθμολογία. 

16.2.2.6. αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων παρευρέθησαν κατά 
την αποσφράγιση των φακέλων. 
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16.2.3. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει: 
 το/τα σχετικό/ά    πρακτικό/ά , τα οποία συνέταξε, κατά τα ανωτέρω εις τριπλούν,  
 όλους τους φακέλους των προσφορών και  
 τυχόν προσφυγές/υπομνήματα που έχουν υποβληθεί,  

στην Αναθέτουσα Αρχή – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) η οποία είτε επικυρώνει 
το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική 
και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή της από τα πρακτικά της Επιτροπής. 
 

16.2.4. Το σώμα της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της προηγούμενης παραγράφου του 
παρόντος Άρθρου αφού αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο   
http://et.diavgeia.gov.gr/f/iep όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/ 2010 περί 
της εφαρμογής τού προγράμματος «Διαύγεια», αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε 
όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό, ακόμα δηλαδή και σε αυτούς που 
υπέβαλαν προσφορά με μη προβλεπόμενο από την παρούσα Προκήρυξη τρόπο ή 
εκπρόθεσμα. Μαζί με την εν λόγω Απόφαση αποστέλλεται και το σώμα των σχετικών 
Πρακτικών της Επιτροπής. 

 
 
 

16.3.     Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών:  
 

16.3.1. Μετά την οριστικοποίηση με οιονδήποτε τρόπο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής  
(ΙΕΠ) που προβλέπεται στο Άρθρο 16.2.3. της παρούσας Προκήρυξης και το πέρας 
ΑΠΡΑΚΤΗΣ της τριήμερης προθεσμίας άσκησης ενστάσεως (ΠΔ 118/2007, Άρθ. 15), 
ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία ορίζει τον χρόνο 
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Φακέλων των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ των 
Διαγωνιζομένων οι προσφορές των οποίων δεν απερρίφθησαν με την ως άνω απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

16.3.2. Οι Διαγωνιζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος Άρθρου ενημερώνονται 
σχετικά με το χρόνο αποσφράγισης και αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών τους, με 
κάθε πρόσφορο τρόπο. Δικαιούνται δε μόνο αυτοί, να παρευρίσκονται κατά τη σχετική 
συνεδρίαση ή, σε περίπτωση πολλών, τις σχετικές συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

16.3.3. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της, ξεχωρίζει τους Φακέλους 
Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων των οποίων οι προσφορές απερρίφθησαν με 
την ως άνω Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και αφού επιβεβαιώσει ότι είναι 
σφραγισμένοι, φροντίζει για την επιστροφή τους στους αποκλεισθέντες διαγωνιζόμενους. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει, ανά διαγωνιζόμενο, τους Φακέλους των 
Οικονομικών Προσφορών. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
όλες οι σελίδες των εγγράφων των ως άνω φακέλων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί, 
ανά διαγωνιζόμενο, τις οικονομικές προσφορές. Κατά την άσκηση των ανωτέρω, η Επιτροπή 
μπορεί να ασκήσει κάθε αρμοδιότητα που της παρέχεται από τις οικείες διατάξεις και την 
παρούσα Προκήρυξη. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών μπορεί να γίνει σε μία 
συνεδρίαση της Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το 
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επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση πολλών συνεδριάσεων, η 
Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασής της. 

16.3.4. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο Πρακτικό το 
οποίο, τουλάχιστον: 
16.3.4.1. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών, 
16.3.4.2. αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να 

απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία γι’ 
αυτή την εισήγηση, 

16.3.4.3. αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να γίνουν 
αποδεκτές παραθέτοντας σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται, 

16.3.4.3. υπολογίζει το αποτέλεσμα του μαθηματικού τύπου για κάθε προσφορά, 
σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας Προκήρυξης, και καταρτίζει κατάλογο 
των προσφορών των διαγωνιζομένων με φθίνουσα κατάταξη των 
αποτελεσμάτων του ως άνω Μαθηματικού Τύπου, δηλαδή από το μεγαλύτερο 
αποτέλεσμα προς το μικρότερο, 

16.3.4.4. προτείνει τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα πρέπει να κατακυρωθεί το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 

16.3.4.5. αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων παρευρέθησαν 
κατά την αποσφράγιση των φακέλλων 

 
16.3.5. Μετά την ολοκλήρωση της άνωθεν διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει το ως άνω Πρακτικό, 

το οποίο συνέταξε κατά τα ανωτέρω, όλους τους φακέλους των Προσφορών και τυχόν 
προσφυγές/υπομνήματα που έχουν υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή (Ι.Ε.Π.), η οποία είτε 
επικυρώνει το εν λόγω Πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του 
Διαγωνισμού στον διαγωνιζόμενο που πρότεινε η Επιτροπή, τον οποίο ορίζει ως 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη 
αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 

 
 
 
 
 

Άρθρο 17 

Κατακύρωση του Διαγωνισμού 

 
17.1. Το σώμα της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής του Άρθρου 16.3.5. της παρούσας Προκήρυξης, 

αφού αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο   http://et.diavgeia.gov.gr/f/iep       

όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής τού προγράμματος 

«Διαύγεια», αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, προς όλους τους διαγωνιζόμενους του 
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σταδίου Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών. Μαζί με την εν λόγω 

Απόφαση αποστέλλεται και το σώμα των σχετικών Πρακτικών της Επιτροπής. 

 

17.2. Μετά την έκδοση της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής του Άρθρου 16.3.5. της παρούσας 

προκήρυξης και το πέρας ΑΠΡΑΚΤΗΣ της τριήμερης προθεσμίας άσκησης ενστάσεως (ΠΔ 

118/2007, Άρθ. 15), ο Προσωρινός Ανάδοχος καλείται έπειτα από  σχετική έγγραφη κοινοποίηση, 

να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα 

της επομένης παραγράφου του παρόντος Άρθρου: τα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Τα εν 

λόγω Δικαιολογητικά προσκομίζονται σε Σφραγισμένο Φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 

Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 17.4. της παρούσης. 

 
 

17.3. Ο Προσωρινός Ανάδοχος προσκομίζει, τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

 
17.3.1. εάν είναι Έλληνας πολίτης: 

 

 17.3.1.1. απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 

μηνών)  πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 

60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας, 

17.3.1.2. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου (06 μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν 

τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης, ή δεν τελούν σε ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του (για 

αλλοδαπούς). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω 

δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
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είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό,  

17.3.1.3. πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος 

ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις Φορολογικές Υποχρεώσεις του. Σε 

περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, 

  

 

 

17.3.2. εάν είναι αλλοδαπός: 

 

 17.3.2.1. απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης εντός του 

τελευταίου τριμήνου(03 μήνες) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

παραγράφου 17.3.1.1. του παρόντος άρθρου, 

17.3.2.2. πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε 

κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 17.3.1.2. του παρόντος άρθρου ή 

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 17.3.1.3. του παρόντος άρθρου, 

 

 

 

17.3.3. εάν είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό: 

 

17.3.3.1. τα άνωθεν δικαιολογητικά των παραγράφων 17.3.1. και 17.3.2. του παρόντος, 

αντίστοιχα εάν είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
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17.3.3.2.  πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του 

τελευταίου εξαμήνου(06 μήνες) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή 

εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση, ή 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 

επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα 

πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 

εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο 

μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο προσωρινός 

ανάδοχος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση, από το αρμόδιο 

Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών 

(ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 

εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας του προσωρινού 

αναδόχου, 

17.3.3.3. ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των 

προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) και για τον 

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες, απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 

ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 17.3.1.1. του 

παρόντος άρθρου, 

 

17.3.4. εάν είναι συνεταιρισμός: 

 

 17.3.4.1. απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 

μήνες) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού του 
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Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 17.3.1.1. του παρόντος άρθρου, 

17.3.4.2. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 17.3.1.2. και 17.3.1.3. του παρόντος 

άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της 

παραγράφου 17.3.2.2. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για 

αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, καθώς και της παραγράφου 17.3.3.2. του 

παρόντος άρθρου, 

17.3.4.3. βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

 

17.3.5. Εάν είναι Ένωση Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση. 

17.3.6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι ΔΕΝ εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή ΔΕΝ καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται αυτά να αντικατασταθούν από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, 

στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προσωρινός ανάδοχος. Στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση 

θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

17.3.7. Η παράγραφος 14.6. της παρούσας προκήρυξης «Γενικές Διατάξεις»,  εφαρμόζεται 

αναλογικά και στο στάδιο υποβολής και αξιολόγησης των ανωτέρω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.  

 

 

17.4. Η Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προβαίνει στην Αποσφράγιση του Φακέλου 

αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ανά φύλλο τα έγγραφα του 

ως άνω Φακέλου. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει αν ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Προσωρινού Αναδόχου πληροί τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

 

 

17.5. Όλοι όσοι συμμετείχαν στο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών 

έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στη διαδικασία Αποσφράγισης του Φακέλου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και να λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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17.6. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων,  συντάσσει πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον: 

17.6.1. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα Αποτελέσματα του σταδίου Αξιολόγησης 

του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και 

17.6.2. προτείνει/εισηγείται  την Αποδοχή ή Μη του εν λόγω Φακέλου, παραθέτοντας πλήρη 

αιτιολογία. 

17.6.3.     αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων παρευρέθησαν κατά την 

αποσφράγιση του φακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 

  

 

17.7. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει: 

 το ως άνω πρακτικό εις τριπλούν, με πρωτότυπες υπογραφές, το οποίο συνέταξε κατά τα 

ανωτέρω,  

 τον φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού ανάδοχου και  

 τις τυχόν ενστάσεις/ υπομνήματα που έχουν υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή,  

η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, 
παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή της από το 
πρακτικό της Επιτροπής. Τέλος, η εν λόγω Απόφαση, αφού αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό 

διαδικτυακό τόπο   http://et.diavgeia.gov.gr/f/iep       όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής τού προγράμματος «Διαύγεια», αποστέλλεται μαζί με το εν 
λόγω Πρακτικό, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προς όλους τους διαγωνιζόμενους του σταδίου 
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών. 

 

17.8. Γενικές Διατάξεις: 

 

17.8.1. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος ΔΕΝ προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η κατακύρωση γίνεται στον 
διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως 
Προσφορά, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, την ανωτέρω διαδικασία περί Προσωρινού 
Αναδόχου. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση 
γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη Πλέον Συμφέρουσα από 
Οικονομικής Απόψεως Προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους 
διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΞΛΔ-ΔΑ6



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού Λυκείου»  

του Υποέργου 3 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»  
των  Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 & 3 -Οριζόντια Πράξη», 

05/2014 

ΙΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 05/ 2014                                                       61/157 

17.8.2. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλει ψευδή ή ανακριβή Υπεύθυνη Δήλωση του 
Άρθρου 14.5.1.3. της παρούσας προκήρυξης ή δεν προσκομίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως, κατά το στάδιο της Κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου που υπέβαλε.  

 

Άρθρο 18 

Σύναψη και Υπογραφή της Σύμβασης 

 
18.1. Αν, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, 

κατά τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την οποία 

προκύπτει ασυμβίβαστη ιδιότητα μεταξύ του καταδικασθέντος και του προσωρινού 

Αναδόχου, ο προσωρινός Ανάδοχος αποκλείεται και εξετάζεται η ανάθεση της Σύμβασης στον 

επόμενο κατά σειρά Διαγωνιζόμενο. Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 

στην Αναθέτουσα Αρχή δια του νομίμου εκπροσώπου του κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης, Υπεύθυνη Δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρου 3, 

του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 3, του Ν. 3414/2005. 

 

18.2. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την Απόφασή της που εκδόθηκε δυνάμει του Άρθρου 17.7. 

της παρούσας Προκήρυξης, μαζί με σχετική ανακοίνωση προς τον Προσωρινό Ανάδοχο, η 

οποία θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον (Άρθρο 23, Π.Δ. 118/2007):  

18.2.1. τα παραδοτέα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης , των λοιπών 

τευχών και της Προσφοράς του,  

18.2.2. την ποσότητα και τον ακριβή αριθμό των παραδοτέων, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Προκήρυξης , των λοιπών τευχών και της Οικονομικής Προσφοράς του, 

18.2.3. τη συμβατική αμοιβή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των 

λοιπών τευχών της  και της Οικονομικής Προσφοράς του, 

18.2.4. τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα παραδοτέα, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Προκήρυξης και των λοιπών τευχών, 

18.2.5. τη συμφωνία της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Προκήρυξης και του σχεδίου Σύμβασης που προσαρτάται στην παρούσα 

18.2.6. την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υπογραφεί το κείμενο της Σύμβασης, η 

οποία είναι δέκα (10) ημέρες  μετά την κοινοποίηση της ως άνω Ανακοίνωσης. 
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18.3. Με την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Το δε 

έγγραφο της Σύμβασης που θα υπογραφεί έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα. 

 

18.4. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπός, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο 

του στην Ελλάδα, εάν τέτοιος έχει οριστεί. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 

μήνυμα τηλεομοιοτυπίας και συστημένη επιστολή στον αλλοδαπό προσωρινό ανάδοχο – 

στην Ελληνική βεβαίως Γλώσσα. 

 

18.5. Η σύναψη της Σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

του προσωρινού αναδόχου, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν εκφράσει γραπτά τη σχετική 

αναιτιολόγητη αντίρρησή του, εντός πέντε (05) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της 

ως άνω ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, εφόσον 

παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία.  

 

18.6. Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην 

προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο προσωρινός Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

προσέλθει, εντός δέκα (10) ημερών, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να 

υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης. Για την υπογραφή της Σύμβασης, από πλευράς 

Αναδόχου, εφαρμόζονται αναλογικά όσα προβλέπονται για την υπογραφή της αίτησης 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο Άρθρο 14.5.1.1. της παρούσας προκήρυξης. Από πλευράς 

Αναθέτουσας Αρχής, η Σύμβαση θα υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, δηλαδή από 

τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσοστού 

10% του Συμβατικού Τιμήματος άνευ ΦΠΑ . 

 

18.7. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει το προσαρτημένο στην παρούσα Προκήρυξη σχέδιο 

Σύμβασης με τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 

διαπραγμάτευση για το περιεχόμενο του τελικού κειμένου της Σύμβασης, ούτε καθ` 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της Προσφοράς του Αναδόχου. 

  

 

18.8. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου του οριστικού Αναδόχου επιστρέφεται 

στον Ανάδοχο εντός πέντε (05) ημερών από την κατάθεση της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης και από την Υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής 
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Διαγωνιζομένου, των λοιπών Διαγωνιζομένων επιστρέφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον Ν. 4156/2013, Άρθ. 4 και στο Π.Δ. 118/2007, Άρθρο 25. 

 

18.9. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να υπογράψει το κείμενο της 

Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 19 

Ματαίωση 

 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα :  

 

19.1. Να αποφασίσει τη Ματαίωση του Διαγωνισμού και να ανακαλέσει την παρούσα Προκήρυξη με 

αιτιολογημένη απόφασή της,  

19.2. Να αποφασίσει την Επανάληψή του με τροποποίηση ή μη, των όρων και των προδιαγραφών της 

Προκήρυξης . 

19.3. Να ματαιώσει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και να προσφύγει στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας.  

19.4. Οριστικής Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

19.4.1. Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον τις  υπό παροχή υπηρεσίες / υπό προμήθεια προϊόντα, 

λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να 

χρησιμοποιηθούν αυτές. 

19.4.2.  Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 
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ΜΕΡΟΣ Ε’: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Άρθρο 20 

Ενστάσεις 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του παρόντος 

Διαγωνισμού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει προσωρινή δικαστική 

προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφείσας Σύμβασης και 

Επιδίκαση Αποζημίωσης, για όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

Οι Ενστάσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Ι.Ε.Π., όπου και πρωτοκολλούνται. Επί των Ενστάσεων 

αυτών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ενστάσεων.  

Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι αποφάσεις επί 

τυχόν ενστάσεων θα κοινοποιούνται εγγράφως στους προσφέροντες οι οποίοι συμμετέχουν στα 

επιμέρους στάδια. 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

 

Άρθρο 21 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης 

 
21.1. Η τροποποίηση Συμβατικού Όρου επιτρέπεται, μόνον κατόπιν έγγραφης συμφωνίας όλων των 

συμβαλλομένων μερών και σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, Άρθ. 24 και την υπ’ αριθ. 5058/ΕΥΘΥ 
138/05.02.2013 Υπ.Α.Συ.Δ. (ΦΕΚ 292/ Β’/13.02.2013) , Άρθ. 38, Παρ. 5. μετά από προηγούμενη 
θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής. 

 

21.2. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Συμβατικού Όρου η οποία αλλοιώνει το Συμβατικό Αντικείμενο κατά 

τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

 

 

 

Άρθρο 22 

Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύμβασης –Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος 

 

22.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των Συμβατικών τους Υποχρεώσεων 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται 

στη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται 

προσηκόντως. 

 

22.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε 

γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, 

οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και 

περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος 

άρθρου, εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από τότε που συνέβησαν, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει, σχετικά, εντός είκοσι (20) ημερών, από την λήψη του σχετικού αιτήματος του 

Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή των 

ισχυρισμών του Ανάδοχου. 
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22.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου 

της Σύμβασης, μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο. Στην 

γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η 

ημερομηνία έναρξης της διακοπής, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. 

 

22.4. Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του 

Αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, οφείλει, όμως, να λάβει 

όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και την 

ομαλή εκτέλεση της σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της. 

 

22.5. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την Αναστολή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον Ανάδοχο εγγράφως. Η Σύμβαση, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στην γνωστοποίηση του Άρθρου 22.3. της παρούσας Προκήρυξης, ενεργοποιείται 

αυτοδικαίως, μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου 

της παρούσας παραγράφου.  

 

22.6. Το χρονικό διάστημα της Αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της Σύμβασης. Μετά την 

ειδοποίηση του Αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν ορίζεται 

διαφορετικά στην γνωστοποίηση του Άρθρου 22.3. της παρούσας προκήρυξης, η Σύμβαση 

συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο επέλευσης της 

αναστολής και έως τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

 

22.7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα Μετάθεσης του Χρονοδιαγράμματος 

εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 

χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  Άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.  

 

22.8. Η αναστολή μέρους ή του συνόλου της Σύμβασης και η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος επιτρέπονται για 

λόγους απρόβλεπτους που βρίσκονται αντικειμενικά εκτός του ελέγχου και του πεδίου δράσης της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

22.9. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν 

χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των ανώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για 

την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013. 
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Άρθρο 23 

Εμπιστευτικότητα – Πνευματικά Δικαιώματα 

 

23.1. 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 τον Ανάδοχο 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. Τα πνευματικά δκαιώματα των βιβλίων παραχωρούνται στο ΙΕΠ / ΥΠΑΙΘ, το 

οποίο έχει δικαίωμα να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαίδευσης και να το 

αναπαραγάγει σε όσα αντίτυπα απαιτούν οι ανάγκες της Εκπαίδευσης.  

          Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα 

Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με 

στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 

έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.  

         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 τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, 

έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται 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 υποχρεούται να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της 

παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

 

23.2. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος ΔΕΝ αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του 

Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση 

με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 
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αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 

παράλειψή της στο μέλλον. 

 

23.3. Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της 

υλοποίησης του Έργου στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με 

τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Δεν δεσμεύει δε την Αναθέτουσα Αρχή, με 

κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της άδεια. 

 

23.4. 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. 

 

23.5. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τον Ανάδοχο παρέχει την διακριτική 

ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες 

κυρώσεις. 

 

23.6. 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 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.  
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Άρθρο 24 

Εκχώρηση της Σύμβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου 

 

24.1. Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Δικαιούται, 

όμως, να χρησιμοποιεί προστηθέντες και βοηθούς εκπλήρωσης για τις πράξεις και παραλείψεις 

των οποίων ευθύνεται έναντι τρίτων και έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τον νόμο. Ο 

Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, το 

δικαίωμα είσπραξης της Συμβατικής του Αμοιβής. 

 

24.2. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος Άρθρου από τον Ανάδοχο παρέχει την διακριτική 

ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή –έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου 

– να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις. 

 

 

Άρθρο 25 

Κυριότητα του Έργου – Μεταβίβαση Κυριότητας 

 

25.1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα περιγραφόμενα στη 

Σύμβαση προϊόντα ελεύθερα από κάθε βάρος ή/και περαιτέρω δικαίωμα τρίτου και να καλύψει 

με δικές του δαπάνες την απαλλαγή από οποιουσδήποτε περιορισμούς εμποδίζουν ή θα 

εμπόδιζαν στο μέλλον την εκμετάλλευση των προϊόντων από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με 

τους όρους της χρήσης και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσή της. Συνδρομές και σχετικά 

έξοδα που μπορεί να δικαιολογηθούν κατά την εκτέλεση του Έργου θα πρέπει να προβλέπονται 

ρητά από την Προσφορά του Αναδόχου, να κοστολογούνται στην Οικονομική Προσφορά του . 

25.2.   Η κυριότητα παραδοτέων στην ανάπτυξη των οποίων με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλει ενεργά η 

Αναθέτουσα Αρχή ανήκει εξαρχής στην τελευταία, τουλάχιστον κατά το μέρος που τα αντίστοιχα 

παραδοτέα παράγονται από αυτή.  

Στα παραπάνω αναφερόμενα καλύπτεται και όλο το περιεχόμενο και όποια βοηθητικά στοιχεία, 

θα αναπτυχθούν για τις ανάγκες του Έργου.  

25.3. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του Έργου μεταβιβάζεται, επ’ αόριστον, 

στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση απ’ αυτήν, από τη 

γέννησή του. 
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25.4. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 

Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 

στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και 

στοιχείων, αλλά ΔΕΝ επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς της 

παρούσας Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

25.5. Εάν τρίτοι αποδεικνύουν δικαιώματα επί των υπηρεσιών που παρέχει ο Ανάδοχος, με αποτέλεσμα 

η Αναθέτουσα Αρχή να εμποδίζεται στη χρήση τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές 

του δαπάνες σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την παροχή ποσοτικά και ποιοτικά ίσων υπηρεσιών 

επί των οποίων τρίτοι δεν θα έχουν τέτοια δικαιώματα. 

25.6. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή, εν γένει, ενδίκου βοηθήματος 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 τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας 

Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος, αφενός, βαρύνεται 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 και, αφετέρου, υποχρεούται να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της 

παραπάνω αγωγής ή, εν γένει, του ενδίκου βοηθήματος. 

 

 

 

Άρθρο 26 

Επεκτάσεις 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων 
των παραδοτέων, παρέχοντας οποιοδήποτε  στοιχείο ή/και πληροφορία του ζητηθεί.  

 

 

 

 

 

Άρθρο 27 

Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου 
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 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η Παραλαβή του Έργου θα γίνει, σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το οποίο είναι το ακόλουθο: 

 Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) 

 

 

Άρθρο 28 

Έκπτωση του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 

 

28.1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους λόγους και σύμφωνα 

με τη διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις.   

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ 
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ΜΕΡΟΣ Ζ’ 

 

Α.  Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)] 

Β.       Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς. 

Γ.       Σχέδιο Σύμβασης 

Δ.  Υποδείγματα 

           I. Γενικής Υπεύθυνης Δήλωσης 

          II. Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

         III. Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Ε.    ΦΕΚ 
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(ΜΕΡΟΣ Ζ’) 

 

Α:    ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α : 
 
 

Συνοπτική Παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων . Ιδρύθηκε με τον Νόμο 3966/24-5-2011 και έκανε έναρξη 
πλήρους λειτουργίας από 24-2-2012 με απόφαση Υπουργού (ΦΕΚ Β’ 372/20-2-2012). Η δομή του Ι.Ε.Π. 
τροποποιήθηκε με το Νόμο 4186/17-09-2013 (ΦΕΚ Α’ 193/17-09-2013). 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιδρυτικό του Νόμο: 

Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και 
τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Σκοπός του Ι.Ε.Π. είναι η επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο και η διαρκής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά. 

Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α) Γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  ή 
αυτεπαγγέλτως, αντίστοιχα, για:  

• θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση, το διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της 
εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων,  

• θέματα που αφορούν τα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα,  

• την εναρμόνιση της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της επιλογής των 
εκπαιδευτικών μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), του 
προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ως προς τις επιστήμες 
της εκπαίδευσης (αγωγής) και των εκπαιδευτικών αδειών των εκπαιδευτικών με τους στόχους της 
εκπαιδευτικής πολιτικής,  

• θέματα που αφορούν την αξιολόγηση των διοικητικών και των εκπαιδευτικών δομών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών,  

• θέματα της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και  

• θέματα της παιδείας των ομογενών και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

β) Διερευνά και εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις σε ερευνητικές ή πειραματικές δραστηριότητες 
διαφορετικών φορέων σε θέματα εκπαίδευσης και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους 
αποφυγής των αλληλοεπικαλύψεων αυτών και βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων στα θέματα 
αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π.  

γ) Μελετά συστηματικά:  
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• τα θέματα που συνδέονται με τη σχολική ζωή και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους 
βελτίωσής της,  

• τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών στόχων και 
αναγκών συγκεκριμένων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά 
με τρόπους ικανοποίησης και αντιμετώπισής τους και  

• τους παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν το χαρακτήρα, τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, όπως η δομή της εκπαίδευσης, το οργανωτικό – 
διοικητικό σύστημα και οι υλικοτεχνικές υποδομές, και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τις βέλτιστες 
αναγκαίες παρεμβάσεις.  

δ) Υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις στα θέματα των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο της 
εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται η υλοποίηση των δράσεων αυτών στο 
Ι.Ε.Π. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.  

Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και 
ιδίως τα παιδαγωγικά τμήματά τους, τα γνωμοδοτικά συμβούλια της εκπαίδευσης, ιδρύματα και 
οργανισμούς μελετών και ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και λοιπούς φορείς με συναφή 
αποστολή. 

 

Όργανα και Επιτροπές  

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου της παρούσας Διακήρυξης, θα οριστεί «Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού (ΕΔΔ)», «Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών (ΕΑΕΠ)» και «Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας.  

Αρμοδιότητα της πρώτης θα αποτελεί η διενέργεια των επιμέρους σταδίων του διαγωνισμού έως την 
πλήρη κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο που θα επιλεγεί, ενώ αρμοδιότητα  της ΕΑΕΠ θα αποτελεί η 
εξέταση τυχόν προσφυγών ή ενστάσεων. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ θα αποτελεί η παρακολούθηση της 
πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου.  

Οι αποφάσεις και των τριών επιτροπών θα έχουν μορφή εισηγήσεων και θα τίθενται υπό την κρίση και 
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΞΛΔ-ΔΑ6



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού Λυκείου»  

του Υποέργου 3 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»  
των  Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 & 3 -Οριζόντια Πράξη», 

05/2014 

ΙΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 05/ 2014                                                       77/157 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές 
Δικαίου και Κοινωνιολογία) Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ γ του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της 

δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 146). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του 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». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

5. Την με αριθμ. 16/17-03-2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Άρθρο μόνον 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,            07-04-2014 
Αρ. Πρωτ.      53243/Γ2 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π) 

Αν. Τσόχα 36 
115 21 Αθήνα 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄  

 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΚΟΙΝ: 

----- 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 
37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:  210-3443422 
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Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί 

&Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου ως εξής: 

 
1. Σκοπός 
Το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) είναι 
πρωτίστως μια μαθητεία στη Δημοκρατία. Σκοπός του είναι να διαμορφώσει έναν ελεύθερο, υπεύθυνο 
και ενεργό πολίτη, ο οποίος έγκαιρα και με επίγνωση θα κατανοήσει τη σημασία και την αξία της 
δημοκρατίας, θα σέβεται τους πολιτειακούς θεσμούς, θα αγαπά και θα αγωνίζεται για τη δημοκρατία και 
την πολιτεία. 
Σκοπός του μαθήματος είναι ο μαθητής να αποκτήσει κοινωνική, οικονομική και πολιτική παιδεία, να 
καταλάβει και να βιώσει τη διασύνδεση Κοινωνίας- Οικονομίας- Πολιτικών Θεσμών και Δικαίου, να 
κατανοήσει βασικούς θεσμούς για την οργάνωση και τη λειτουργία της κοινωνίας, της οικονομίας και της 
πολιτείας και να αναπτύξει πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε να συμμετέχει ενεργά στο 
τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι ως ελεύθερος 
και υπεύθυνος  πολίτης.  
Σκοπός, εν τέλει, είναι ο αγώνας και η αγωνία για μια καλύτερη κοινωνία, για έναν καλύτερο κόσμο, το 
αέναο και ανεξάντλητο ενδιαφέρον για την πολιτική, γιατί είναι σπουδαία δραστηριότητα, που δίνει 
χαρά και νόημα στη ζωή, γιατί είναι «ό,τι οργανωτικά ευγενέστερο φαντάστηκε ο άνθρωπος για να 
υπηρετήσει τους άλλους». 
 
2. Ειδικότεροι σκοποί 
-Η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτικής σκέψης και των κατάλληλων εργαλείων 
για την κατανόηση της δυναμικής αλληλεξάρτησης της κοινωνίας (πολιτείας), της οικονομίας και του 
δικαίου, την ανάπτυξη αυτογνωσίας και κοινωνικής συνείδησης, με απώτερο στόχο τη δημιουργική 
ένταξη και παρέμβαση  σε ένα  συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον. 
-Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για βασικούς θεσμούς της κοινωνίας, της οικονομίας και της 
πολιτείας. 
-Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών, και πολιτικών φαινομένων 
και την αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων.  
-Η απόκτηση κοινωνικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή 
τους σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη δημοκρατική Ελληνική και Ευρωπαϊκή κοινωνία. 
-Η συνολική και συνθετική θεώρηση των θεσμών, του δικαίου, της πολιτικής και της οικονομίας ως 
«κοινωνικών» συμβάντων και δημιουργημάτων για το ατομικό και συλλογικό γίγνεσθαι. 
-Η συνειδητοποίηση της αξίας του διαλόγου, ώστε να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις, αλλά και να 
υποστηρίζουν τις απόψεις τους με επιχειρήματα.  
-Η υιοθέτηση θετικής στάσης εκ μέρους του μαθητή, ώστε να αγαπήσει την κοινωνία (πολιτεία), να 
σέβεται τους θεσμούς, να δώσει νόημα στην πολιτική για να νιώσει τη χαρά της πολιτικής και της ζωής. 
- Η ανακάλυψη ότι η «Πολιτική Παιδεία» σκοπεύει σε μια κοινωνία (πολιτεία), που δεν εξυπηρετεί 
συμφέροντα αλλά υπηρετεί αξίες. Αξίες, όπως η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η συμμετοχή, το 
μέτρο, ο διάλογος κτλ., που θα συμβάλλουν στη δημιουργία να ανέβουμε, ατομικά και συλλογικά, ακόμη 
ψηλότερα.  
Επιπλέον, το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» έχει σκοπό οι μαθητές να μπορούν να: 
-Να καταλάβουν την ταύτιση κοινωνίας και πολιτείας και τη λειτουργία του ανθρώπου ως κοινωνικού, 
οικονομικού και πολιτικού όντος. 
-Να διακρίνουν τις διάφορες μορφές κοινωνικής οργάνωσης.  
-Να κατανοήσουν τη λειτουργία της οικονομίας. 
-Να διακρίνουν την πολιτική κοινότητα, από τον δήμο μέχρι την παγκόσμια κοινότητα. 
-Να εξηγούν τη λειτουργία της κοινωνικοποίησης/πολιτικοποίησης. 
-Να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες. 
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-Να γνωρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να κρίνουν τη λήψη αποφάσεων από πρόσωπα και 
φορείς. 
-Να υιοθετήσουν και να δραστηριοποιούνται με τη λογική της αειφόρου ανάπτυξης. 
-Να υιοθετήσουν ως τρόπο επαγγελματικής δράσης το επιχειρείν και τις καινοτόμες δραστηριότητες. 
-Να κατανοούν και να κρίνουν το ρόλο του κράτους στην οικονομία. 
-Να κατανοούν το πρόβλημα της μετανάστευσης και να αντιμετωπίζουν τους μετανάστες με 
ανθρωπιστικά κριτήρια. 
-Να διαμορφώσουν κοινωνική, οικονομική και πολιτική συνείδηση και να υιοθετήσουν ατομικές και 
συλλογικές στάσεις και πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και 
πολιτικών προβλημάτων της Ελλάδας, της Ευρώπης, του Κόσμου.  
 
3. Στόχοι, κεφάλαια-ενότητες και δραστηριότητες 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
 
Οι μαθητές να είναι ικανοί: 
-Να αναλύουν τη δυναμική 
αλληλεξάρτηση της 
κοινωνίας-πολιτείας- 
οικονομίας 
-Να προσεγγίζουν 
συνθετικά την έννοια του 
πολίτη 
-Να ενδιαφέρονται και να 
εφαρμόζουν την πολιτική 
τέχνη 
-Να εξηγούν τον ρόλο και 
τα χαρακτηριστικά του 
πολιτικού και να 
αξιολογούν τις 
δραστηριότητές του 
-Να αξιολογούν τα λόγια 
και τις πράξεις των 
πολιτικών 
-Να εξηγούν τη λειτουργία 
της οικονομίας και τις 
σχέσεις κοινωνίας-
πολιτείας και οικονομίας. 
 
-Να συσχετίζουν 
διαφορετικούς τύπους 
κοινωνιών στο χώρο και 
στο χρόνο 
-Να ανακαλύπτουν 
χαρακτηριστικά των 
κοινωνιών αξιοποιώντας 
στοιχεία του υλικού 
πολιτισμού καθώς και 
έργα τέχνης. 
-Να περιγράφουν τα 
χαρακτηριστικά της 

ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτικό ον 
1.2  Η πόλις και ο πολίτης  
1.3 Η πολιτική τέχνη 
1.4 Ο πολιτικός- Οι 
ιδιότητες του πολιτικού 
1.5 Η οικονομία 
1.5.1 Κοινωνία, πολιτεία 
και οικονομία: 
αμφίδρομες σχέσεις  
1.5.2 Από την οικονομία 
του οίκου στην οικονομία 
της πόλης 
ώρες: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦ. 2: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
2.1 Από την αγροτική 
κοινωνία στην κοινωνία 
της πληροφορίας και της 
γνώσης 
2.1.1 Αγροτική κοινωνία 
2.1.2 Βιομηχανική 
κοινωνία 
2.1.3 Μεταβιομηχανική 
κοινωνία 
2.1.4 Η κοινωνία της 
πληροφορίας και της 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
- «Φύσει μέν ἐστιν ἄνθρωπος ζῷον 
πολιτικόν». Οι μαθητές 
συγκεντρώνουν παρόμοια 
αποφθέγματα, γνωμικά και παροιμίες 
(διαδικτυακή έρευνα). Συζητούν, 
αξιολογούν, επιλέγουν και φτιάχνουν 
«Κολάζ αποφθεγμάτων» και το 
αναρτούν σε χώρο του σχολείου τους. 

 - Συμμετοχή του σχολείου σε αγώνες 
αντιλογίας που οργανώνονται από το 
Υ.ΠΑΙ.Θ.  
-Εκπαιδευτικά προγράμματα 
διαδραστικής περιήγησης του 
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. 
Συζήτηση, σύγκριση και συσχέτιση 
ανάμεσα στην πόλη του τότε και του 
τώρα. 
 
 
 
 
 
 
 
- Εκπ. Εργαστήριο: «Οι 
μουσειολόγοι». Τι θα διαλέγαμε αν 
ξαναφτιάχναμε τη ζωή μας από την 
αρχή; Σε τι ομάδες θα ζούσαμε; Τι θα 
πιστεύαμε; Τι ποιήματα θα γράφαμε; 
Τι θα ζωγραφίζαμε; Ποιο θα ήταν το 
επάγγελμά μας; Πώς θα έμοιαζαν οι 
πολιτικοί μας;». Οι μαθητές 
καλούνται να γίνουν «μουσειολόγοι», 
να παρουσιάσουν εκθέματα άλλων 
ομάδων και πολιτισμών.  
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κοινωνίας στην οποία ζουν 
-Να υιοθετήσουν πνεύμα 
διαρκούς προσαρμογής 
-Να εξηγούν τα 
χαρακτηριστικά της Ελλ. 
κοινωνίας και να 
γνωρίζουν το περιεχόμενό 
τους. 
 
 
-Να σέβονται και να 
υιοθετούν τις Ελληνικές 
αξίες 
-Να αναγνωρίζουν τον 
ρόλο της θρησκείας και 
ιδιαίτερα τα στοιχεία της 
Ελληνορθόδοξης 
παράδοσης 
-Να εξηγούν τον ρόλο της 
οικογένειας ως 
πρωταρχικό κύτταρο της 
κοινωνίας 
-Να εξηγούν τη 
σπουδαιότητα των 
εκπαιδευτικών θεσμών 
στις σύγχρονες κοινωνίες 
-Να αγωνίζονται για την 
ελευθερία και την ειρήνη 
-Να σέβονται και να 
προστατεύουν την φυσική 
και πολιτισμική μας 
κληρονομιά 
 
-Να εξηγούν το κύριο 
οικονομικό πρόβλημα 
-Να διακρίνουν τις 
πραγματικές από τις 
πλασματικές ανάγκες 
-Να εξηγούν τους 
συντελεστές παραγωγής 
και τη συμβολή τους στο 
κόστος παραγωγής 
-Να αντιλαμβάνονται τη 
λειτουργία του χρήματος 
στις σύγχρονες κοινωνίες 
και να υιοθετούν 
υπεύθυνη καταναλωτική 
συμπεριφορά 
-Να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν τον 
προσωπικό και τον 

γνώσης 
2.2 Βασικά 
χαρακτηριστικά της 
ελληνικής κοινωνίας 
ώρες: 4 
 
 
 
 
 
ΚΕΦ. 3: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
3.1 Η θρησκεία: 
 Ελληνορθόδοξη 
παράδοση  
3.2 Η οικογένεια: το 
κύτταρο της ατομικής και 
συλλογικής ζωής 
3.3 Η εκπαίδευση 
3.4 Ελευθερία, 
 δημοκρατία και ειρήνη 
3.5 Η φυσική και 
πολιτισμική κληρονομιά 
3.6 Φιλοπατρία- 
πατριωτισμός και 
Φιλοκοσμία-
κοσμοπολιτισμός 
ώρες: 6 
 
 
 
ΚΕΦ. 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
4.1 Το κύριο οικονομικό 
πρόβλημα 
4.1.1 Οι ανάγκες 
4.1.2 Τα αγαθά- το 
καταναλωτικό πρότυπο 
4.2 Οι επιχειρήσεις 
4.2.1 Οι συντελεστές 
παραγωγής 
4.2.2 Το κόστος 
παραγωγής 
4.2.3 Η τιμή των αγαθών 
4.3. Τα νοικοκυριά 
4.3.1 Το εισόδημα των 
νοικοκυριών 
4.3.2 Ο οικογενειακός 
προϋπολογισμός 
4.4 Το κράτος ως 
παραγωγός και ως 

-«Τα έργα τέχνης μιλούν….». 
Επιλέγονται  έργα τέχνης και 
καλούνται οι μαθητές, ανά ομάδες, 
να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά 
κάθε εποχής (π.χ. έργα Θεόφιλου, 
Γύζη, Τζόρτζ Φρέντερικ Γουότς, Πολ 
Φάλκονερ Πουλ, Τσαρλς Κούπερ 
Χένρερσον κτλ.). 
-Επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία, 
(μουσεία, ναούς, θέατρα κτλ.). 
 
-Οι μαθητές συγκεντρώνουν στοιχεία 
από την ιστορία ή από 
«οικογενειακές» στιγμές της δικής 
τους ή άλλης οικογένειας και τα 
αναφέρουν στην τάξη 
-Συζήτηση για τα οφέλη του 
μορφωμένου ανθρώπου 
-Συγκέντρωση υλικού (φωτογραφίες, 
ποιήματα κτλ.) για την ελευθερία και 
την ειρήνη και ανάρτησή τους σε 
σημείο της αίθουσας 
-Εθελοντική συμμετοχή σε 
προσπάθειες συντήρησης της 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς 
-Εφαρμογή στο σχολείο και στην 
καθημερινή ζωή των Ελληνικών αξιών 
 
 
 
 
 
 
-Επίσκεψη σε επιχείρηση ή/και 
κάλεσμα επιχειρηματία στο σχολείο. 
-Εργασία: κατάλογος με δέκα 
πραγματικές και δέκα πλασματικές 
ανάγκες. 
-«Το προσωπικό μου χαρτοφυλάκιο». 
Οι μαθητές ενθαρρύνονται να 
δημιουργήσουν το προσωπικό τους 
χαρτοφυλάκιο εξόδων-εσόδων και 
προϋπολογισμού τους, στο οποίο θα 
καταγράφουν τα καθημερινά τους 
έξοδα-έσοδα και θα τα αξιολογούν σε 
εβδομαδιαία βάση.  
-Συζήτηση για το κόστος παραγωγής 
του ιδίου προϊόντος στην Ελλάδα και 
στη Γερμανία 
-Εργασία: κατάλογος δέκα προϊόντων  
που παράγει και καταναλώνει το 
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οικογενειακό 
προϋπολογισμό 
-Να περιγράφουν και να 
αναλύουν τον τρόπο 
διαμόρφωσης των τιμών 
-Να απαριθμούν 
περιπτώσεις που το 
κράτος παράγει και 
καταναλώνει προϊόντα 
 
-Να περιγράφουν την 
εξέλιξη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην 
Ελλάδα 
-Να απαριθμούν τις 
περιφέρειες της χώρας 
-Να εξηγούν τη σχέση 
δήμου-περιφέρειας-
πολιτείας  
-Να εξηγούν τη σχέση 
Ελληνικής Πολιτείας-Ε.Ε. 
-Να συμμετέχουν ως 
πολίτες στα κοινά του 
δήμου μέχρι της Ε.Ε. 
-Να εξηγούν τα 
χαρακτηριστικά της Ελλ. 
πολιτείας και να 
γνωρίζουν το περιεχόμενό 
τους 
 
-Να εξηγούν ότι η 
διαδικασία κοιν/ποίησης 
και πολιτικοποίησης είναι 
συνεχής και αδιάκοπη 
-Να διακρίνουν τις καλές 
και κακές επιδράσεις των 
φορέων κοιν/ποίησης 
-Να υιοθετήσουν τις αξίες 
της οικογένειας και της 
εκπαίδευσης 
-Να αποκτήσουν 
δημοκρατική συνείδηση 
και νοοτροπία συμμετοχής 
στα κοινά 
-Να εφαρμόζουν τους 
κανόνες λειτουργίας των 
Μ.Κ. και να συμμετέχουν 
σ’ αυτές 
-Να αποτελέσουν οι Μ.Κ. 
σχολείο δημοκρατίας 
 

καταναλωτής 
4.5 Βασικά 
χαρακτηριστικά της 
ελληνικής οικονομίας 
ώρες: 5 
 
 
 
 
ΚΕΦ. 5: Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ-Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
5.1 Ο δήμος- Η τοπική 
κοινωνία 
5.2 Η περιφέρεια- Η 
ευρύτερη κοινωνία 
5.3 Η πολιτεία-Το κράτος 
5.4 Η συμπολιτεία- Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
5.5 Η συμμετοχή του 
πολίτη: από τον δήμο 
μέχρι την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
5.6 Βασικά 
χαρακτηριστικά της 
Ελληνικής Πολιτείας 
ώρες: 6 
 
 
 
ΚΕΦ.6: ΚΟΙΝ/ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
6.1 Κοινωνικοποίηση και 
πολιτικοποίηση  
6.2 Φορείς 
κοινωνικοποίησης/ 
πολιτικοποίησης  
6.2.1 Η οικογένεια: το 
κύτταρο της ατομικής και 
συλλογικής ζωής 
6.2.2 Το σχολείο- η 
εκπαίδευση 
6.2.3 Οι παρέες 
συνομηλίκων 
6.2.4 Τα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας 
6.2.5 Τα πολιτικά κόμματα 
6.2.6 Ο θεσµός των 
Μαθητικών Κοινοτήτων 
6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος 
ώρες: 5 
 

δημόσιο. 
-Εργασία: ρεαλιστικές προτάσεις για 
να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της 
ελληνικής οικονομίας 
 
 
 
 
 
 
-«Μικρή ιστορία της ελληνικής 
τοπικής αυτοδιοίκησης».Οι μαθητές 
κατασκευάζουν την ιστοριογραμμή 
της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
Ελλάδα και την αναρτούν στο 
αναγνωστήριο του σχολείου τους. Για 
την συλλογή στοιχείων μπορούν να 
 αξιοποιήσουν τη σχολική βιβλιοθήκη 
ή διάφορες μηχανές αναζήτησης του 
διαδικτύου. 
-Καλούμε εκπρόσωπο του Δήμου στο 
σχολείο μας προκειμένου να 
ενημερώσει τους μαθητές για το 
θεσμό «Τοπικά Συμβούλια Νέων». 
Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν, 
δημιουργώντας ατζέντα προτάσεων 
για τα  προβλήματα της γειτονιάς 
τους 
 
 
-Συζήτηση για την επίδραση που 
ασκούν οι παρέες συνομηλίκων 
(«συνομιλίαι κακαί φθείρουσι ήθη 
χρηστά»). 
-Πρόχειρη έρευνα στην τάξη: «τι 
διαβάζουμε, τι ακούμε, τι βλέπουμε». 
Συζήτηση «γιατί» διαβάζουμε, 
ακούμε, βλέπουμε «αυτά» και όχι 
άλλα και πόσο μας επηρεάζουν. 
-Συζήτηση για τους κανόνες των Μ.Κ. 
και την εφαρμογή τους 
-Σύγκριση του τρόπου λειτουργίας 
των Μ.Κ. διαφόρων σχολείων 
-Συζήτηση και καταγγελία 
αντιδημοκρατικών συμπεριφορών 
μελών της Μ.Κ. 
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-Να αποκτήσουν ήθος 
ελευθερίας και ευθύνης 
και να συμμετέχουν 
ελεύθερα και υπεύθυνα 
στα κοινά 
-Να αποκτήσουν 
περιβαλλοντική συνείδηση 
και να προστατεύουν το 
περιβάλλον 
-Να αποκτήσουν 
καταναλωτική συνείδηση 
-Να υιοθετούν 
συμπεριφορές που 
προάγουν την ατομική και 
συλλογική υγεία και την 
ασφάλεια και υγεία στο 
χώρο εργασίας 
-Να εφαρμόζουν τον ΚΟΚ 
-Να αποκτήσουν 
φορολογική συνείδηση 
-Να αποκτήσουν 
εθελοντική δράση 
-Να σέβονται τα 
δικαιώματα των παιδιών 
και των ατόμων με 
αναπηρία. 
-Να εφαρμόζουν βασικά 
στοιχεία Πολιτικής άμυνας 
και Πολιτικής προστασίας 
-Να μετέχουν στις 
εξελίξεις της ψηφιακής 
εποχής 
-Να υιοθετούν το μέτρο 
ως βασικό κανόνα 
ατομικής και κοινωνικής 
συμπεριφοράς 
 
-Να διακρίνουν τη 
σημασία των αποφάσεων, 
ατομικών και συλλογικών 
-Να διατυπώνουν τα 
κριτήρια λήψης ορθών 
αποφάσεων 
-Να εφαρμόζουν ορθά 
κριτήρια στη λήψη 
αποφάσεων 
-Να εξασκηθούν σε 
διαφορετικούς τρόπους 
λήψης αποφάσεων 
-Να εφαρμόζουν 
διαφορετικούς τρόπους 

ΚΕΦ. 7 Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ  
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ  
7.1 Το αξίωμα του πολίτη: 
ελεύθερος, υπεύθυνος και 
ενεργός πολίτης  
7.2 Περιβαλλοντική αγωγή 
7.3 Αγωγή καταναλωτή  
7.4 Αγωγή υγείας-
Ασφάλεια και υγεία στο 
χώρο εργασίας 
7.5 Κυκλοφοριακή αγωγή- 
Τροχαία ατυχήµατα  
7.6 Φορολογική 
συνείδηση 
7.7 Κοινωνική ευαισθησία:  
Α)Τα δικαιώματα του 
παιδιού 
Β) Τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 
7.8 Ο εθελοντισμός 
7.9 Η ασφάλεια του 
πολίτη-  Πολιτική άμυνα 
και Πολιτική προστασία 
7.10 Ο ψηφιακός πολίτης 
7.11 Το μέτρο στη ζωή μας 
ώρες: 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦ. 8 Η ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
8.1 Ατομική και συλλογική 
απόφαση  
8.2. Κριτήρια λήψης 
ορθών αποφάσεων  
8.2.1 Οι αξίες και οι 
κανόνες  
8.2.2 Το συλλογικό 
συμφέρον 
8.2.3 Ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των άλλων  
8.2.4 Το ατομικό συμφέρον 
8.2.5 Οι επιπτώσεις: 
κοινωνικές, οικονομικές, 

-Προβολή περιβαλλοντικών σποτ 
ευαισθητοποίησης, διαθέσιμα 
στη: www.moec.gov.cy/dkpe 
-Οργανωμένη επίσκεψη  σε 
υπηρεσίες υγείας (π.χ. ΚΕΘΕΑ, 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κτλ.). 
-Οργάνωση ποδηλατοπορείας. 
Προηγείται η συνεργασία και 
επίσκεψη της τοπικής τροχαίας στο 
σχολείο για σχετική ενημέρωση  
-Με την τεχνική του καταιγισμού 
ιδεών ζητάμε από τους μαθητές να 
αναφέρουν τα γνωρίσματα του  
πολίτη που διαθέτει φορολογική 
αγωγή.  
-Αξιοποίηση ημέρας αποταμίευσης 
για οργάνωση ημερίδας, με θέμα 
«Ζητήματα αποταμίευσης και 
φορολογικής συνείδησης». 
-Κάλεσμα ειδικού στον εθελοντισμό 
και ατόμου με αναπηρία 
-Κάλεσμα ειδικού στην Πολιτική 
Άμυνα και Πολιτική Προστασία 
-Επίσκεψη στην 
διεύθυνση http://www.civilprotectio
n.gr/el και συλλογή στοιχείων που 
αφορούν τους φορείς ασφαλείας, την 
ασφάλεια στο χώρο του σχολείου, 
του σπιτιού κτλ. 
--«Ημερολόγιο Ψηφιακού Πολίτη». Οι 
μαθητές ετοιμάζουν ημερολόγιο 
όπου για κάθε μήνα παρουσιάζεται 
ένας κανόνας ασφαλούς πλοήγησης 
με ένα σχετικό σκίτσο. 
 
 
 
 
-Αναπαριστούν Τύπους και πρακτικές 
δημόσιας συμμετοχής 
(προσομοίωση-τεχνικές 
εκπαιδευτικού δράματος-συνάντηση 
με ειδικούς): Focus group: Η έμφαση 
εδώ είναι στην ποιότητα και όχι στην 
ποσότητα της πληροφορίας. Μια 
τέτοια ομάδα περιλαμβάνει γύρω στα 
12 άτομα και έναν συντονιστή και 
συζητάει για κάποιο γενικό θέμα με 
στόχο την κατανόηση της θέσης των 
πολιτών πάνω στο ζήτημα. (τύπος 
συμμετοχής :δημόσια διαβούλευση) 
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λήψης αποφάσεων. 
-Να ερμηνεύουν τις 
επιπτώσεις των 
αποφάσεών τους στον 
εαυτό τους και στο σύνολο 
-Να σχεδιάζουν 
διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων 
-Να εξηγούν τον τρόπο 
λήψης αποφάσεων από τη 
Βουλή 
-Να αντιλαμβάνονται τις 
ευθύνες του εκλογικού 
σώματος 
-Να ερμηνεύουν γιατί 
πρόσωπα και φορείς 
επηρεάζουν τη Βουλή στη 
λήψη αποφάσεων  
-Να αναλαμβάνουν τις 
ευθύνες των αποφάσεών 
τους και να μην τις 
μεταθέτουν σε άλλους. 
 
 
 
 
 
 
-Να εξηγούν τα διάφορα 
σύγχρονα αναπτυξιακά 
μοντέλα 
-Να εφαρμόζουν τις αρχές 
της αειφόρου ανάπτυξης 
-Να εξηγούν το όφελος και 
να εφαρμόζουν 
ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας 
-Να εφαρμόζουν την 
ανακύκλωση και την ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων 
-Να υιοθετούν κουλτούρα 
αειφόρου ανάπτυξης στην 
καθημερινότητά τους. 
 
-Να αποκτήσουν θετική 
στάση έναντι του 
επιχειρείν 
-Να αποδέχονται την 
καινοτομία και να 
υιοθετούν καινοτόμες 
πρακτικές 

περιβαλλοντικές κτλ. 
8.3 Διαδικασία λήψης 
αποφάσεων 
8.3.1 Καθορισμός του 
σκοπού 
8.3.2 Συλλογή 
πληροφοριών   
8.3.3 Εύρεση και 
αξιολόγηση εναλλακτικών 
λύσεων 
8.3.4 Επιλογή της 
καλύτερης εναλλακτικής 
λύσης 
8.3.5 Εφαρμογή απόφασης 
8.4 Η νομοθετική 
διαδικασία- Η λήψη 
απόφασης από τη βουλή 
8.5 Η ευθύνη από τη 
νομοθετική διαδικασία 
8.5.1 Η ευθύνη του 
εκλογικού σώματος  
8.5.2 Η ευθύνη των 
βουλευτών 
8.5.3 Πρόσωπα και φορείς 
που επηρεάζουν τη Βουλή 
στη λήψη αποφάσεων  
ώρες: 5 
 
ΚΕΦ. 9 ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
9.1 Φυσικό περιβάλλον 
και άνθρωπος 
9.2  Σύγχρονα 
αναπτυξιακά μοντέλα 
9.3  Βιώσιμη και αειφόρος 
ανάπτυξη- εξοικονόμηση 
φυσικών πόρων 
9.4 Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας 
9.5 Διαχείριση αποβλήτων 
ώρες: 5 
 
 
 
ΚΕΦ.10: ΕΠΙΧ/ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
10.1 Το επιχειρείν: ο 
επιχειρηματίας και η 
επιχείρηση 
10.2 Η παραγωγή 
προϊόντων 

-Ομάδα εργασίας για το σχεδιασμό 
δράσεων, «Δικαστήρια» πολιτών 
(citizens΄ jury), Συνέδρια γενικής 
συναίνεσης. Οι τεχνικές αυτές 
χαρακτηρίζονται από επιλογή 
συμμετεχόντων, συντονισμένες 
ομαδικές συζητήσεις, δυνατότητα 
ανοιχτών απαντήσεων, ευέλικτη ροή 
πληροφοριών από το δημόσιο 
οργανισμό, μέσω επισκέψεων  
«ειδικών» που είναι διαθέσιμοι 
για να απαντήσουν σε ερωτήσεις  
Το αποτέλεσμα των εργασιών της 
ομάδας δεν είναι προδιαγεγραμμένο 
και εξαρτάται από τις συγκυρίες. 
(άμεση δημόσια) 
-Project στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων 
-Εργασία: το συμβούλιο της τάξης ή 
το δεκαπενταμελές συμβούλιο να 
εφαρμόσει τα κριτήρια και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στο 
θέμα «Εκδρομή του σχολείου» ή σε 
άλλα θέματα. 
-Κάλεσμα βουλευτή για ενημέρωση 
στη λήψη απόφασης κατά τη 
νομοθετική διαδικασία 
 
 
-«Φιλοτελισμός και αειφόρος 
ανάπτυξη»:  
Οι μαθητές καλούνται να 
παρουσιάσουν  Έκθεση 
γραμματοσήμων με θέμα: «Η  
κλιματική αλλαγή στα γραμματόσημα  
του  κόσμου»  
Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα 
από 100  γραμματόσημα. Γιατί 
συμβαίνει και πώς  μπορεί να 
αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή; 
Κάθε μαθητής επιλέγει  ένα 
γραμματόσημο και στη συνέχεια το 
παρουσιάζει εξηγώντας  το 
φαινόμενο στο οποίο αναφέρεται. 
 
-Εικονική Επιχείρηση: το πρόγραμμα 
αποτελεί μια ομαδική δραστηριότητα. 
Οι μαθητές δημιουργούν μια δική τους 
μαθητική επιχείρηση, υλοποιώντας 
ένα προϊόν ή μια υπηρεσία καινοτόμο 
ή φιλική στο περιβάλλον, 
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-Να προετοιμάζονται ως 
πιθανοί μελλοντικοί 
επιχειρηματίες 
-Να εξηγούν και να 
μεταδίδουν τα στοιχεία 
του σύγχρονου επιχειρείν 
-Να εξηγούν τις έννοιες 
ανταγωνιστικότητα και 
εξωστρέφεια 
-Να διακρίνουν τις 
ιδιωτικές από τις δημόσιες 
επιχειρήσεις 
-Να διακρίνουν τις 
διάφορες νομικές μορφές 
των επιχειρήσεων, καθώς 
και τις μορφές κατά τομέα 
και κλάδο παραγωγής 
-Να διακρίνουν και να 
εξηγούν τις κοινωνικές και 
τις μεικτές επιχειρήσεις 
 
 
 
-Να εξηγούν τον ρόλο του 
χρήματος και να 
περιγράφουν τις ιδιότητες 
και λειτουργίες του  
-Να εξοικειωθούν με τις 
σύγχρονες μορφές 
χρήματος 
-Να περιγράφουν το 
σύγχρονο πιστωτικό 
σύστημα.  
-Να περιγράφουν τη 
λειτουργία και τον ρόλο 
των εμπορικών τραπεζών 
και της Κεντρικής 
Τράπεζας. 
-Να διακρίνουν τον τόκο 
και το επιτόκιο και να 
υπολογίζουν τον τόκο. 
-Να εξηγούν τον ρόλο του 
τόκου ως κόστος για τον 
δανειζόμενο και ως 
όφελος για τον δανειστή. 
-Να εξηγούν τις σύγχρονες 
μορφές δανεισμού και 
καταθέσεων.  
-Να εξηγούν τον ρόλο του 
χρηματιστηρίου και της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

10.2.1 Ανταγωνιστικότητα 
προϊόντων 
10.2.2 Εξωστρέφεια των 
επιχειρήσεων  
10.3 Η καινοτομία 
10.4 Κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων 
10.5 Διάκριση των 
επιχειρήσεων 
10.5.1 Η νομική μορφή 
των επιχειρήσεων 
10.5.2 Οι επιχειρήσεις 
κατά τομέα και κλάδο 
παραγωγής 
10.6 Κοινωνικές και 
μεικτές επιχειρήσεις 
Α) Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση 
Β) Σύμπραξη Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα-ΣΔΙΤ 
ώρες: 6 
 
 
ΚΕΦ. 11 ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ  ΟΙ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
11.1 Από τον 
αντιπραγματισμό στην 
οικονομία του χρήματος 
11.2 Το χρήμα 
11.2.1 Ιδιότητες και 
λειτουργίες του χρήματος 
11.2.2 Σύγχρονες μορφές 
χρήματος 
11.3 Οι Τράπεζες 
11.3.1 Εμπορικές Τράπεζες, 
Κεντρική Τράπεζα.  
11.3.2 Η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα  
11.4 Αποταμίευση-
Καταθέσεις- Δάνεια 
11.5 Το Χρηματιστήριο-Η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
ώρες: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

αναλαμβάνοντας επαγγελματικούς 
ρόλους. Οι μαθητές παίρνουν μέρος σε 
πανελλαδικούς και πανευρωπαϊκούς 
διαγωνισμούς. (Πρόγραμμα του Υπ. 
Παιδείας και του Σωματείου 
Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ ) 
-Επισκέψεις σε επιχειρήσεις 
-Επισκέψεις στον ΣΕΒ, στο ΕΒΕΑ, σε 
τοπικά εμποροβιοτεχνικά 
επιμελητήρια 
-Κάλεσμα επιχειρηματιών για 
ενημέρωση στο επιχειρείν 
-Εργασία: Ατομικά ή σε ομάδες οι 
μαθητές υποστηρίζουν τα θετικά 
κάθε  επιχείρησης, ανάλογα με τα 
νομικά χαρακτηριστικά της 
-Συγκέντρωση στοιχείων για 
κοινωνικές συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις και για επιχ/ρήσεις ΣΔΙΤ 
-Δημιουργία καταλόγου με τις 
καλύτερες δέκα επιχειρήσεις 
διαφόρων κατηγοριών (εξαγωγικές, 
καινοτόμες, κοινωνικής ευθύνης 
κτλ.). 
 
-Συζήτηση για τις δυσκολίες του 
αντιπραγματισμού και τις αλλαγές 
που έφερε η χρήση του χρήματος. 
-Επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο 
ή στο Μουσείο της Τράπεζας της 
Ελλάδος. 
-Εύρεση και παρουσίαση των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας του 
ευρώ.  
-Πραγματοποίηση έρευνας (με 
ερωτηματολόγιο) για τη χρήση των 
σύγχρονων μορφών του χρήματος 
(εργασία σε ομάδες). 
-Επίσκεψη στο Μουσείο της 
Τράπεζας της Ελλάδος ή σε μία 
εμπορική τράπεζα. 
-Προβολή ταινίας για το χρήμα και τις 
τράπεζες. 
-Πλοήγηση στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας της Ελλάδος και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
-Πλοήγηση στην ιστοσελίδα του και 
επίσκεψη στο χρηματιστήριο 
Αθηνών. 
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-Να εξηγούν τα αίτια των 
μεταναστεύσεων και να 
διερευνήσουν τις 
συνέπειες για το άτομο, τη 
χώρα προέλευσης και τη 
χώρα προορισμού. 
-Να διακρίνουν τις έννοιες 
του μετανάστη και του 
πρόσφυγα 
-Να διακρίνουν τις έννοιες 
του ημεδαπού και 
αλλοδαπού και να 
γνωρίζουν τις 
προϋποθέσεις κτήσης και 
απώλειας της Ελληνικής 
Ιθαγένειας.  
-Να αποκτήσουν 
αυτογνωσία διερευνώντας 
τις στάσεις και τη 
συμπεριφορά τους 
απέναντι στους 
διαφορετικούς και να 
αναπτύξουν 
συναισθήματα 
αλληλεγγύης. 
-Να διερευνήσουν τη 
μετανάστευση των 
Ελλήνων διαχρονικά 
-Να ερμηνεύουν την 
ύπαρξη του Ελληνισμού 
της διασποράς στις πέντε 
ηπείρους 
-Να ερμηνεύουν την 
ευεργεσία από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
 
-Να καταγράφουν τα 
κοινωνικά προβλήματα 
καθώς και τα αίτιά τους 
-Να εξηγούν τις συνέπειες 
και τους τρόπους 
αντιμετώπισής τους 
-Να ερμηνεύουν το 
πρόβλημα της φτώχειας 
και της ανεργίας και να 
συμπαρίστανται στους 
πάσχοντες 
-Να ερμηνεύουν την κάθε 
είδους βία, τις επιπτώσεις 
της και για τους τρόπους 

 
ΚΕΦ.12 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  
12.1 Η μετανάστευση 
12.1.1 Κατηγορίες και 
αίτια και μετανάστευσης  
12.1.2 Κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες  
12.2 Οι πρόσφυγες και η 
συμφωνία Schengen 
12.3  Έλληνες και  
αλλοδαποί 
12.3.1 Η Ελληνική 
Ιθαγένεια 
12.3.2 Απόκτηση και 
απώλεια Ελληνικής 
Ιθαγένειας 
12.4 Δημοκρατικές αρχές 
για την κοινωνική 
συμβίωση  
12.4.1 Αλληλεγγύη και 
δικαιοσύνη  
12.4.2 Σεβασμός του 
Άλλου και ανεκτικότητα 
12.4.3 Πνεύμα διαλόγου 
και συνεργασίας 
12.4.4 Ειρηνική επίλυση 
διαφορών (προσώπων, 
ομάδων, κρατών) 
12.5 Ο ελληνισμός της 
διασποράς 
12.6 Έλληνες Ευεργέτες 
και μεγάλες 
προσωπικότητες του 
Ελληνισμού 
ώρες: 6 
ΚΕΦ. 13: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   
13.1 Κοινωνικά 
προβλήματα 
13.1.1 Προσδιορισµός και 
αίτια 
13.1.2 Συνέπειες και 
αντιµετώπιση  
13.2 Φτώχεια, ανεργία,  
13.3 Το πρόβλημα της βίας 
13.3.1 Είδη βίας: 
ενδοσχολική, 
ενδοοικογενειακή, 
αθλητική, κτλ.  
13.3.2 Αιτίες, επιπτώσεις 
και  αντιμετώπιση της βίας  

 
 
 
 
-Ερευνούν τη μετανάστευση στο 
οικογενειακό τους ιστορικό και 
γίνεται συζήτηση στην τάξη. 
-Καταγράφουν τις προκαταλήψεις και 
τα στερεότυπά τους και προτείνουν 
τρόπους για την απάλειψή τους. 
-Παραδείγματα στάσεων εναντίον 
του ρατσισμού με βάση τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
-Ζητούμε να καταγράψουν 
συμπεριφορές που μπορούν να 
θεωρηθούν ρατσιστικές. Αυτή η 
δραστηριότητα μπορεί να γίνει και με 
το χωρισμό των μαθητών σε μικρές 
ομάδες. 
- Έρχονται σε επαφή με άτομα ή 
εκπροσώπους ομάδων 
«διαφορετικών» (άτομα με 
αναπηρία, τρίτης ηλικίας, ρομά, 
μετανάστες κλπ. και συζητούν μαζί 
τους για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. 
- Αξιοποιούν ιστοσελίδες του 
διαδικτύου  σχετικές με τον απόδημο 
ελληνισμό,  συλλέγουν στοιχεία για 
τον ελληνικό πληθυσμό στις 
ηπείρους, τις δραστηριότητές τους 
και γενικότερα τη ζωή τους και τη 
σύνδεσή τους με την Ελλάδα. 
-Αξιοποίηση σχετικού οπτικο-
ακουστικού υλικού (π.χ., τύπος, 
ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικά έργα, 
έργα τέχνης, σκίτσα, λογοτεχνικά 
έργα, θεατρικά έργα, διαδίκτυο, κτλ.). 
 
 
-Δημιουργία σελιδοδείκτη. Οι 
μαθητές καλούνται χρησιμοποιώντας 
παλιά 
ανακυκλώσιμα υλικά να 
κατασκευάσουν σελιδοδείκτες 
με κεντρικό μήνυμα «Εγώ νοιάζομαι. 
Εσύ;». Κάθε σελιδοδείκτης θα 
αναφέρεται σε συγκεκριμένο 
κοινωνικό πρόβλημα (κείμενο, 
συμβουλές, χρήσιμα τηλέφωνα, 
οδηγίες, ποιήματα, ζωγραφιές κτλ.) 
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αντιμετώπισής της 
-Να αντιδρούν και να 
καταγγέλλουν τα 
φαινόμενα σχολικής βίας 
-Να εξηγούν τους λόγους 
υπερδανεισμού των 
νοικοκυριών και του 
κράτους 
-Να εξηγούν με στοιχεία 
το πρόβλημα της 
υπογεννητικότητας και της 
γήρανσης του πληθυσμού 
-Να ερμηνεύουν τα αίτια 
της αστικοποίησης και τα 
προβλήματα της πόλης και 
της υπαίθρου. 

13.4 Υπερδανεισμός 
ιδιωτών και δημοσίου 
13.5 Υπογεννητικότητα και 
γήρανση του πληθυσμού 
13.6 Αστικοποίηση: Από το 
χωριό στην πόλη και στην 
μεγαλούπολη 
ώρες: 6 

και θα μοιραστούν στην σχολική 
κοινότητα. 
-Ομάδες εθελοντικές μαθητών για 
συμπαράσταση σε φτωχούς και 
πάσχοντες  
-Συζήτηση για την αθλητική βία 
-Οι μαθητές αναφέρουν διάφορα 
περιστατικά βίας, ακολουθεί 
συζήτηση και κριτική 
-Εργασία: ο δανεισμός των 
νοικοκυριών (ποσά, κατηγορίες 
δανείων κτλ.) 
-Εργασία: συγκέντρωση στοιχείων για 
τον δανεισμό του κράτους μετά το 
1974. 
-Εργασία: ατομικά ή σε ομάδες, 
«αγώνας επιχειρηματολογίας» για τα 
υπέρ και κατά της πόλης και της 
υπαίθρου. 

 
 
4. Διδακτική Μεθοδολογία  
Το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), 
λόγω του περιεχομένου του, χρειάζεται μια συνολική και συνθετική θεώρηση. Είναι μάθημα που 
προσφέρεται για ουσιαστικό διάλογο (όχι επιμέρους μονολόγους), για διερευνητική και ανακαλυπτική 
μάθηση, χωρίς προκαταλήψεις και φανατισμούς. 
Στην αρχή του σχολικού έτους ο καθηγητής είναι απαραίτητο να κάνει ετήσιο-τετραμηνιαίο και μηνιαίο 
προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος για να χωριστεί η διδακτέα 
ύλη κατά διδακτική ώρα και για να διδαχτεί ολόκληρη. 
Επισημαίνεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Ο εκπαιδευτικός είναι συνεργάτης και 
διευκολυντής της ομάδας/τάξης. Ενθαρρύνει και βοηθάει τους μαθητές να κατανοούν, να ερευνούν, να 
επικοινωνούν και να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης προσπαθώντας να αναπτύξει όλα τα είδη 
νοημοσύνης (γλωσσική, μαθηματική, συναισθηματική κτλ.) των μαθητών. Επίσης, συνδέει τη θεωρία με 
την πραγματικότητα, διότι έτσι ο μαθητής ενεργοποιείται και έχει ενδιαφέρον για να συμμετέχει ενεργά 
στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι. 
Τα θέματα πρέπει να προσεγγίζονται με συμμετοχικές και βιωματικές μεθοδολογίες που προωθούν την 
ανακαλυπτική μάθηση και καλλιεργούν ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται 
στους στόχους και στις δραστηριότητες του Α.Π.Σ.  
Ειδικότερα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα «Πολιτική 
Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), της Α΄ τάξης Λυκείου είναι 
οι εξής: 
α) Η μαθητοκεντρική, εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη διδασκαλία με στόχο την ενεργοποίηση και 
συμμετοχή του μαθητή, ώστε ο μαθητής να μάθει να μαθαίνει. 
β) Η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, με στόχο τη συνολική αντίληψη του αντικειμένου και 
της πραγματικότητας. 
γ) Η μικρότερη έμφαση στο περιεχόμενο και η μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία, με στόχο την 
ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης. 
δ) Η άσκηση των μαθητών στην παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία ενός κοινωνικού-
οικονομικού-πολιτικού φαινομένου, θεσμού κτλ. 
ε) Η μελέτη πηγών με στόχο την ενεργοποίηση του μαθητή και την ιστορική και συγκριτική προσέγγιση 
της γνώσης. 
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στ) Τα παιχνίδια ρόλων και η δραματοποίηση. Κάποιοι μαθητές αναλαμβάνουν να παίξουν ρόλους με 
στόχο να παρουσιάσουν μια κατάσταση της πραγματικής ζωής ενώπιον της τάξης. Η ανάληψη ρόλων 
είναι ένα θεατρικό παιχνίδι που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων και 
στην δημιουργία πραγματικών συναισθηματικών βιωμάτων, δηλαδή στην καλύτερη κατανόηση της 
πραγματικότητας. 
ζ) Η οργάνωση επισκέψεων σε θεσμούς και χώρους εργασίας (Βουλή, Δημαρχείο, Επιχείρηση, Μ.Μ.Ε. 
κτλ.), για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο, ώστε να ενημερωθούν και να 
κατανοήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους. 
η) Η πρόσκληση στο σχολείο ειδικών (πολιτικών, επιστημόνων, επιχειρηματιών κτλ.) και εκπροσώπων 
οργανισμών, οργανώσεων και συλλόγων (ΟΗΕ, Διεθνής Αμνηστία, Ε.Ε. κτλ.) για ενημέρωση, ώστε να 
διευκολυνθεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 
θ) Η συμμετοχή σε δραστηριότητες της τάξης, του σχολείου και της κοινότητας, για την απόκτηση 
εμπειριών αλλά και κοινωνικής συνείδησης και αλληλεγγύης, καθώς και για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του ατόμου προς την κοινωνία. 
ι) Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους μαθητές για διάφορα θέματα, όπως η δημιουργία 
εικονικών επιχειρήσεων, ο έρανος αλληλεγγύης, η ανακύκλωση, η δενδροφύτευση κτλ., ώστε οι μαθητές 
να αναπτύξουν αίσθηση ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, αίσθηση ταυτότητας και συλλογικότητας. 
ια) Η έρευνα, με ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις κτλ., για τη διερεύνηση ενός ζητήματος τοπικού, εθνικού 
ή διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς και η εύρεση και διατύπωση λύσεων για την αντιμετώπισή του.   
ιβ) Η διοργάνωση ομαδικών συζητήσεων, συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας, για διάφορα επίκαιρα 
κοινωνικά-πολιτικά-οικονομικά θέματα, που σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος, με στόχο οι 
μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες ομιλίας/έκφρασης, ακρόασης, διαλόγου, επιχειρηματολογίας, 
διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων και ανάληψης ευθυνών. 
ιγ) Η μελέτη περίπτωσης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν να μελετήσουν προβλήματα της πραγματικής ζωής 
και να παρουσιάσουν προτάσεις και λύσεις γι’ αυτά. Η μελέτη μιας περίπτωσης (π.χ. η διαδικασία της 
ψηφοφορίας, το δικαίωμα της εργασίας, το επιχειρείν κτλ.), ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν εν 
προκειμένω τη χρησιμότητα και την κρισιμότητα της ψηφοφορίας, της εργασίας, του επιχειρείν. 
ιδ) Οι προσομοιώσεις και τα παιχνίδια. Η προσομοίωση παρέχει στους μαθητές μια απλούστερη 
αναπαράσταση του πραγματικού ή του φανταστικού κόσμου. Αποτελεί έναν από τους πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους για την υποστήριξη της εννοιολογικής κατανόησης του πραγματικού κόσμου. 
Αν η μάθηση θεωρηθεί παιχνίδι, τότε γίνεται ευχάριστη και οι μαθητές μαθαίνουν παίζοντας, χωρίς 
άγχος και χωρίς κόπο. 
ιε) Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Οι ομάδες συγκροτούνται από δύο ή περισσότερα μέλη 
(ο αριθμός των μελών εξαρτάται από το είδος εργασίας) και είναι σκόπιμο να έχουν μεικτή σύνθεση από 
άποψη γνώσεων, φύλου κτλ. Στις εργασίες αυτές, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργασθούν και 
να αναζητήσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, να συζητήσουν και να προτείνουν λύσεις και εν τέλει 
να συνθέσουν την εργασία τους και να την παρουσιάσουν στην τάξη ή στο σχολείο. Η τεχνική αυτή 
θεωρείται ζωτικής σημασίας γιατί, μεταξύ άλλων, προϋποθέτει συνεργασία και αλληλεγγύη, αυτονομία 
και υπευθυνότητα. Βέβαια, ο καθηγητής θα πρέπει να έχει προετοιμάσει τα θέματα των εργασιών σε 
συνεργασία με τους μαθητές και επιπλέον να τις παρακολουθεί κατά την εκτέλεσή τους.  
ιστ) Η πρακτική εξάσκηση. Η πρακτική εξάσκηση είναι μια μαθησιακή διαδικασία που λαμβάνει χώρα 
είτε στο εργαστήριο είτε στο φυσικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται περισσότερο στην τεχνική-
επαγγελματική εκπαίδευση. Το όφελος από την τεχνική αυτή είναι μεγάλο γιατί οι μαθητές έχουν την 
ευκαιρία να εφαρμόσουν τη θεωρία, να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη. 
ιζ) Η χρήση των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας (αφήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, διάλογος, 
χρήση σχολικού εγχειριδίου και βοηθημάτων, εργασίες μαθητών κτλ.). Ειδικότερα: 
-Η διάλεξη. Η διάλεξη χρησιμοποιείται συνήθως όταν το αντικείμενο διδασκαλίας περιέχει πολλές 
πληροφορίες και όταν ο αριθμός των μαθητών στην τάξη είναι μεγάλος. Η διάλεξη θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα εξής: την εισαγωγή, το κυρίως θέμα και το συμπέρασμα.  
-Οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυξάνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Χρησιμοποιούνται συνήθως 
για να ελεγχθεί η κατανόηση, να παρακινηθεί η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, να συναχθούν 
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συμπεράσματα, να βελτιωθεί η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ή να ενεργοποιηθεί η ερευνητική 
δραστηριότητα. Μπορεί να είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου, ανάλογα με το στόχο και το περιεχόμενο 
της διδασκαλίας.  
-Ο διάλογος. Επισημαίνεται ότι διάλογος δεν είναι οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά απαιτεί μια δομημένη 
διαδικασία εστιασμένη στους στόχους του αντικειμένου διδασκαλίας, γι’ αυτό και χρειάζεται 
προετοιμασία εκ μέρους του καθηγητή. Ο διάλογος γίνεται με βάση τον ορθό λόγο και με επιχειρήματα, 
τόσο για την υπεράσπιση μιας άποψης ή πράξης, όσο και ως μέσο επίλυσης των διαφορών και των 
συγκρούσεων. Και βέβαια ενώ οι επιμέρους μονόλογοι είναι εύκολοι, ο διάλογος είναι δύσκολος γιατί 
απαιτεί κανόνες. 
ιη) Η  διαφοροποιημένη διδασκαλία, κατά την οποία δίνεται έμφαση: 
στην αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των μαθητών, 
στην καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση της συμμετοχής, 
στην καλλιέργεια κλίματος αναγνώρισης και αποδοχής,  
στην καλλιέργεια επικοινωνίας και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, 
στη συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση της μάθησής τους. 
στη διαμόρφωση ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης και τη σύνδεσή τους με τα περιβάλλοντα ζωής. 
ιθ) η συμμετοχή σε σχολικά δίκτυα αλλά και η δημιουργία σχολικού δικτύου με θέματα κοινωνικά, 
οικονομικά, πολιτικά, 
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν είναι περιοριστικές. Κάθε εκπαιδευτικός, σε κάθε 
διδακτική ώρα, μπορεί να εφαρμόσει όποιες μεθόδους και τεχνικές κρίνει προσφορότερες, αρκεί να 
αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη, έχοντας ως οδηγό τους στόχους του μαθήματος και την πρόοδο των 
μαθητών. 
 
5. H αξιολόγηση του μαθητή 
5.1 Σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή  
Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή είναι ένα σύνθετο φαινόμενο με πολλές διαστάσεις: θεωρητικές, 
πρακτικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές, ψυχολογικές. Έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο μαθητή, 
στο σχολείο, στην οικογένεια, στην κοινωνία, γι’ αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 
Ως αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή νοείται η  συστηματική, οργανωμένη και συνεχής διαδικασία 
ελέγχου του βαθμού επίτευξης των στόχων του μαθήματος. Με άλλα λόγια, είναι η διαδικασία που 
αποβλέπει με συγκεκριμένα κριτήρια και με συγκεκριμένη μεθοδολογία να προσδιορίσει συστηματικά, 
έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση με τους 
εκπαιδευτικούς στόχους.  
Η αξιολόγηση λοιπόν γίνεται χάριν και όχι εναντίον του μαθητή. Γίνεται για να βρεθούν οι αδυναμίες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
Ειδικότερα, η αξιολόγηση του μαθητή αποσκοπεί: 
-Στη διερεύνηση της μαθησιακής πορείας των μαθητών σε όλα τα θέματα που προσφέρονται στο Α.Π.Σ. 
-Στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, με στόχο το σχεδιασμό κατάλληλων 
παρεμβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. 
-Στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ενίσχυση και ενθάρρυνση των 
μαθητών και τη δημιουργία κινήτρων μάθησης. 
-Στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης του μαθητή. 
-Στην προώθηση των ιδιαίτερων κλίσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων των μαθητών. 
-Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των μαθητών.  
-Στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτοαξιολόγησης και στην ανάπτυξη της αίσθησης της απόκτησης 
υπευθυνότητας όσον αφορά τη μόρφωσή του. 
 
Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του μαθητή πρέπει να είναι εξατομικευμένη και να αφορά το μαθητή 
συνολικά ως προσωπικότητα και όχι μόνο την επίδοσή του.  
Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός κατά την αξιολόγηση των μαθητών. Ειδικότερα, όσον 
αφορά τη χαμηλή βαθμολογία, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι η χαμηλή βαθμολογία εισπράττεται 
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από το μαθητή και τους γονείς ως αποτυχία, προκαλεί συναισθήματα αβεβαιότητας και μειονεξίας και 
μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην προσωπικότητά του. Το μεγάλο ποσοστό μαθητών με χαμηλή 
βαθμολογία οδηγεί σε αποτυχία, για την οποία δεν ευθύνονται μόνο οι μαθητές, αλλά και οι διδάσκοντες 
και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.  
Επισημαίνεται ότι, αν ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι επιεικής μια φορά, χρειάζεται να είναι δίκαιος 
εκατόν μία φορές. Ο Καντ μας λέει πως ο μαθητής εξεγείρεται όταν ο εκπαιδευτικός κάνει διακρίσεις, 
όταν όλοι οι μαθητές δεν υπάγονται στον ίδιο κανόνα. Δεν χρειάζεται λοιπόν χαμηλή, αλλά ούτε και 
υψηλή βαθμολογία. Χρειάζεται δίκαιη βαθμολογία. Μια τέτοια βαθμολογία πρέπει να έχει περίπου την 
κανονική κατανομή, σύμφωνα με την καμπύλη Gauss. 
 
5.2 Ο τρόπος/ οι τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή 
Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει τη μέτρηση πολλών χαρακτηριστικών του μαθητή, ώστε να 
συμπληρωθεί η συνολική εικόνα του. Συμπεριλαμβάνει την επίδοση, τη συνεργασία με άλλους μαθητές 
και τον εκπαιδευτικό, τη συμμετοχή στην τάξη και στη σχολική ζωή κτλ.  
Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών εξαρτάται από τους στόχους και το περιεχόμενο του εξεταζόμενου 
γνωστικού αντικειμένου. Γενικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο οι παραδοσιακοί όσο και οι 
σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης. 
Για να διαπιστωθεί ο βαθμός και η έκταση, τόσο της επίτευξης των διδακτικών στόχων όσο και της 
συμμετοχής και της δραστηριοποίησης των μαθητών, υπάρχουν ποικίλες τεχνικές. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 
α. Η προφορική εξέταση. Γίνεται συνήθως με ερωτήσεις που απαιτούν σύντομη (όχι μονολεκτική) ή 
ελεύθερη απάντηση. 
β. Η γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις πρέπει να είναι ιεραρχημένες ως προς το βαθμό 
δυσκολίας και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών κάθε σχολείου. Πάντως, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία ερωτήσεων, όπως:  
-Ελεύθερης ανάπτυξης,  
-Επιλογής σωστού - λάθους, 
-Πολλαπλής επιλογής,  
-Σύντομης απάντησης,  
-Ερμηνείας γραφικών παραστάσεων κτλ.  
γ. Η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα. Συμμετοχή του μαθητή τόσο κατά τη διεξαγωγή της 
διδασκαλίας, όσο και στις δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο του μαθήματος. Επιπλέον, η 
ικανότητα του μαθητή για επικοινωνία και συνεργασία στην τάξη (συμμετοχή στη συζήτηση, κανόνες 
διαλόγου, ανταλλαγή απόψεων και έκφραση συναισθημάτων και εμπειριών, διαπραγματευτική 
ικανότητα κ.ά.). 
δ. Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες. Δίνονται εργασίες είτε ατομικές είτε ομαδικές για διάφορα, 
συνήθως επίκαιρα, κοινωνικά-πολιτικά-οικονομικά ζητήματα. 
ε. Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Εργασίες για τη διαπίστωση της δημιουργικής και 
κριτικής ικανότητας των μαθητών (αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών, χρήση ποικίλων πηγών, 
πρωτότυπη σύλληψη και παρουσίαση εργασιών κτλ). Η βαθμολογία των εργασιών μπορεί να γίνεται είτε 
από τον εκπαιδευτικό είτε από την ομάδα, συνολικά ή από κάθε μέλος της και είναι ανάλογη με την 
ποιότητα της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία, την δημιουργική φαντασία, την αναλυτική 
και συνθετική ικανότητα, την δυσκολία, καθώς και τον τρόπο παρουσίασης. 
στ. Το ενδιαφέρον και οι δραστηριότητες του μαθητή. Το εν λόγω ενδιαφέρον αναφέρεται σε ζητήματα  
του σχολείου (ανάληψη εργασιών, οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων κτλ.), αλλά και γενικότερα σε 
κοινωνικά-πολιτικά-οικονομικά ζητήματα. 
ζ. Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή. Ζητείται από τον μαθητή να αξιολογήσει τη συμμετοχή του στο 
μάθημα, τις εργασίες του, την  προφορική ή γραπτή εξέτασή του κτλ., με τρόπο αντικειμενικό, χωρίς 
υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση. 
η. Το Ατομικό Δελτίο Εργασιών και ο φάκελος του μαθητή. Περιλαμβάνει τις εργασίες και τις 
δραστηριότητες του μαθητή. 
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Εν κατακλείδι, η αξιολόγηση αφορά τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή. Αναφέρεται 
στις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που απέκτησε ο μαθητής. Ο εκπαιδευτικός, εκτός από 
την «Αριθμητική βαθμολογία», είναι χρήσιμο να συντάσσει για κάθε μαθητή και μια «Ποιοτική έκθεση» 
με βαθμολογία ως εξής: άριστα, πολύ καλά, καλά, σχεδόν καλά. 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι απαραίτητη. Γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και 
τους μαθητές (αυτοαξιολόγηση) για να διαπιστωθεί αν επετεύχθησαν οι στόχοι του μαθήματος, δηλαδή 
αν οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν αποτελεσματικά το έργο τους κι αν οι μαθητές έμαθαν αυτά που 
προβλέπονται από το Α.Π.Σ.  

 

 
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
 

 
 
Αθήνα, 07-04-2014 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του 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». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

10. Την με αριθμ. 16/17-03-2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Άρθρο μόνον 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,        07-04-2014 
Αρ. Πρωτ.      53248/Γ2 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π) 

Αν. Τσόχα 36 
115 21 Αθήνα 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄  

 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΚΟΙΝ: 

----- 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 
37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:  210-3443422 
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Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Γενικού 

Λυκείου ως εξής: 

 
1. Σκοπός του μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να συμπληρώσουν και να εμβαθύνουν τις 
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους στην αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων, Διαδικτυακών 
τεχνολογιών και εφαρμογών της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο ως εργαλείων μάθησης, σκέψης, 
έκφρασης, επικοινωνίας, εργασίας και συνεργασίας δια ζώσης και από απόσταση. 
  
2. Στόχοι  
Ειδικότερα, το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σκοπό οι μαθητές να μπορούν να: 
- περιγράφουν θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης Υπολογιστών και να απαριθμούν εφαρμογές της 
Πληροφορικής. 
- διακρίνουν την αξία της Επιστήμης Υπολογιστών και της Πληροφορικής ως βασικής  συνιστώσας σχεδόν 
στο σύνολο των επιστημών. 
- δημιουργούν και επεξεργάζονται δεδομένα οποιασδήποτε ψηφιακής μορφής.  
- αναγνωρίζουν και να απαριθμούν ειδικές - ανά τομέα - Εφαρμογές της Πληροφορικής στο σύγχρονο 
κόσμο. 
- αναλύουν προβλήματα, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μικροεφαρμογές των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, “έξυπνων” κινητών συσκευών.  
- παράγουν ψηφιακό υλικό και απλές Διαδικτυακές εφαρμογές με χρήση εμπορικού λογισμικού αλλά και 
ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα. 
- αξιοποιούν τις διαθέσιμες υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. 
- ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν προβληματισμό και κριτική σκέψη για τα κοινωνικά, ηθικά, 
πολιτισμικά ζητήματα που τίθενται με την ενσωμάτωση των υπολογιστικών και Διαδικτυακών 
τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
 
 
 
 
3. Στόχοι/Θεματικές ενότητες/Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 

ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι 
ικανός/ή 
 
- να περιγράφει τις εφαρμογές 
της Πληροφορικής στο σύγχρονο 
κόσμο και να αναγνωρίζει τα 
υπολογιστικά συστήματα και τις 
εξελίξεις στο υλικό και το 
λογισμικό. 
 

1. ΥΛΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ 
 
1.1. Υλικό  
1.1.1 Το υπολογιστικό σύστημα  
1.1.2 Τεχνολογικές εξελίξεις υλικού  
 
1.2. Λογισμικό 
1.2.1 Λογισμικό Συστήματος και 
Λογισμικό Εφαρμογών 
1.2.2 Ταξινόμηση Λογισμικού 

  
- Αναζήτηση εξελίξεων 
Πληροφορικής 
τεχνολογίας ως προς το 
υλικό (π.χ. αισθητήρες 
σε αντικείμενα, έξυπνα 
γυαλιά, έξυπνες 
αίθουσες, 3D εκτύπωση, 
αναγνώριση 
ταυτότητας). 
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- να αξιολογεί το υλικό με βάση 
τις απαιτήσεις του λογισμικού 
και τη χρήση των υπολογιστικών 
συστημάτων. 
 
- να κατηγοριοποιεί τις εφαρμογές 
λογισμικού και να επιλέγει την 
κατάλληλη εφαρμογή ανάλογα με 
τις απαιτήσεις.  
 
- να αντιπαραβάλει εμπορικό και 
ελεύθερο λογισμικό και να 
επιλέγει αυτό που ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις. 
 
- να περιγράφει τη δυναμική του 
Διαδικτύου και την επίδραση της 
Διαδικτυακής προβολής στο 
χώρο των επιχειρήσεων. 
 
- να διακρίνει τις οικονομικές 
επιπτώσεις στην κοινωνία του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και να 
αναφέρει ασφαλείς τρόπους 
ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
 
- να απαριθμεί τις σύγχρονες 
τεχνολογικές εξελίξεις και 
εφαρμογές της ρομποτικής.  
 
- να αναφέρει τη σημασία των 
πνευματικών δικαιωμάτων. 
 

Εφαρμογών 
1.2.3 Ελεύθερο Λογισμικό - 
Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα 
(ΕΛ/ΛΑΚ) 
 
1.3 Εφαρμογές Υπολογιστών και ο 
Άνθρωπος 
1.3.1 Διαχείριση ψηφιακού υλικού 
και πολυμεσικές εφαρμογές 
1.3.2 Ηλεκτρονικό εμπόριο, 
δημοπρασίες. Αναζήτηση, 
προβολή και διαφήμιση στο 
Διαδίκτυο   
1.3.3 Εφαρμογές Ρομποτικής 
 
1.4 Κοινωνικές Επιπτώσεις  
1.4.1 Πνευματικά Δικαιώματα και 
Άδειες Χρήσης  
1.4.2 Κοινωνικές επιπτώσεις από 
τις εξελίξεις της Πληροφορικής 
  
ώρες: 14 

- Αξιολόγηση 
χαρακτηριστικών 
κινητών συσκευών (π.χ. 
tablets).  
 
- Αναζήτηση υπαρχόντων 
λογισμικών μιας 
κατηγορίας (π.χ. 
δημιουργίας comic - 
animation, επεξεργασίας 
εικόνων, 
παρουσιάσεων). 
 
- Αξιολόγηση 
εφαρμογών λογισμικού 
με διερεύνηση κριτικών 
και Tutorials για χρήση 
ανά περίπτωση. 
 
- Σύλληψη και 
παραγωγή, επεξεργασία 
και αποθήκευση 
πρωτογενούς 
πολυμεσικού υλικού. 
 
- Ηλεκτρονικές 
δημοπρασίες και σημείο 
ισορροπίας.  
 
- Διαφημίσεις ανάλογα 
με το προφίλ του χρήστη 
στο Διαδίκτυο. 
 
- Αναζήτηση 
παραδειγμάτων 
ρομποτικών εφαρμογών 
(π.χ. βιομηχανία, 
ιατρική, γεωργία). 
 
- Αναγνώριση της άδειας 
χρήσης ενός πόρου στο 
Διαδίκτυο. 
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- να περιγράφει πώς από το 
πρόβλημα φτάνουμε στην 
εφαρμογή. 
 
- να αναγνωρίζει εκπαιδευτικά 
προγραμματιστικά 
περιβάλλοντα. 
 
- να επιλέγει προγραμματιστικό 
περιβάλλον ανάλογα με τις 
ανάγκες σχεδιασμού κάθε 
εφαρμογής. 
 
- να διακρίνει λειτουργίες και 
απαιτήσεις μιας εφαρμογής. 
 
- να αναπτύσσει μικροεφαρμογές 
με εκπαιδευτικά 
προγραμματιστικά 
περιβάλλοντα. 

 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
 
2.1. Κύκλος Ανάπτυξης Ζωής 
Εφαρμογών (Ανάλυση, Σχεδίαση, 
Υλοποίηση, Λειτουργία και 
Συντήρηση Εφαρμογής)  
 
2.2. Περιβάλλοντα Ανάπτυξης 
Εφαρμογών 
 
2.3. Υλοποίηση εφαρμογής σε 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα 
 
 
ώρες: 12 

 
- Σύγκριση 
εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών 
προγραμματιστικών 
περιβαλλόντων. 
 
- Υλοποίηση ή 
τροποποίηση 
μικροεφαρμογής. (π.χ. 
με χρήση App Inventor, 
Game maker, Alice κ.α.). 
 
Παραδείγματα 
εφαρμογών όπως 
χρονόμετρο, 
λαβύρινθος, παιχνίδια 
κ.λπ. 

 
 

 
- να κατονομάζει τα είδη δικτύων.  
 
- να αναφέρει υπηρεσίες του 
Διαδικτύου. 
 
- να κρίνει τις προσφερόμενες 
Διαδικτυακές υπηρεσίες και να 
συγκρίνει εφαρμογές Web 2.0. 
 
- να δημιουργεί ιστολόγιο (blog) 
και ιστοσελίδες στο Πανελλήνιο 
Σχολικό Δίκτυο. 
 
- να ενσωματώνει και να 
επεξεργάζεται κώδικα HTML σε 
Διαδικτυακές εφαρμογές. 
 
- να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για 
να μαθαίνει. 
 

3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
3.1 Δίκτυα υπολογιστών 
3.2 Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web 
X.0 
3.3 Υπηρεσίες και εφαρμογές 
Διαδικτύου 
3.4 Εισαγωγή στην HTML 
3.5 Η μάθηση στο Διαδίκτυο 
(LCMS, LMS, MOOCs) 
 
ώρες: 14 
 
 

 
- Δημιουργία on-line 
ερωτηματολογίου για 
καταγραφή απόψεων 
μαθητών. 
 
- Δημιουργία τεστ 
γνώσεων (π.χ. με Hot 
Potatoes). 
 
- Δημιουργία και 
διαχείριση εργασίας σε 
Blog, wiki, στο 
Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο και αλλού. 
 
- Ενσωμάτωση HTML 
κώδικα και επεξεργασία 
του. 
 
- Δημιουργία 
εκπαιδευτικού 
κινούμενου σχεδίου 
(animated tutorial) π.χ. 
με wink. 
 
 - Αναζήτηση και χρήση 
on line μαθημάτων - 
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τηλεκπαίδευση. 

 
 
- να μάθει να χρησιμοποιεί τις 
εφαρμογές νέφους που 
προσφέρονται στο Διαδίκτυο. 
 
- να δημιουργεί και να 
διαχειρίζεται έγγραφα 
εργαζόμενος συνεργατικά με 
εφαρμογές νέφους. 
 
- να διακρίνει τα κυριότερα 
κοινωνικά δίκτυα και τις 
επιπτώσεις από τη χρήση τους. 
 
- να διακρίνει τις απαραίτητες 
εφαρμογές για την προστασία - 
ασφάλεια ενός υπολογιστικού 
συστήματος. 
 
- να αναγνωρίζει και να 
κατονομάζει τις συνέπειες της 
πειρατείας του λογισμικού. 
 
- να εντοπίζει και να διαχειρίζεται 
θέματα ασφάλειας και 
προστασίας στο Διαδίκτυο. 
 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
4.1 Εφαρμογές νέφους. 
4.2 Τηλεργασία - ασύγχρονη και 
σύγχρονη συνεργασία από 
απόσταση.  
4.3 Κοινωνικά δίκτυα. 
4.4 Ασφάλεια και Προστασία στο 
Διαδίκτυο. 
 
ώρες: 14 
 

 
- Άνοιγμα λογαριασμού 
σε υπηρεσία cloud για 
αποθήκευση αρχείων.  
-  Διαμοιρασμός αρχείου 
με φίλους (συμμαθητές). 
- Συνεργατική συγγραφή 
σε Διαδικτυακή 
εφαρμογή επεξεργασίας 
κειμένου και 
υπολογιστικού φύλλου. 
 
- Δημιουργία ενός 
κλειστού κοινωνικού 
δικτύου σε επίπεδο 
τάξης με χρήση μιας 
εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας (λ.χ. 
Edmodo, Schoology). 
 
- Συζήτηση και πρακτική 
για θέματα καλής 
συμπεριφοράς 
(netiquettes) στο 
Διαδίκτυο. 
 
- Συζήτηση για θέματα 
πνευματικών 
δικαιωμάτων και τη 
διαχείρισή τους στο 
Διαδίκτυο. 
 
- Αξιολόγηση 
πληροφοριών από το 
Διαδίκτυο, ως προς την 
εγκυρότητά τους. 

4. Διδακτική μεθοδολογία 
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Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται στο εργαστήριο Πληροφορικής που είναι ένας χώρος συνεργασίας 
και έρευνας ακολουθώντας μεθόδους αναζήτησης και ανακάλυψης. 
Η διδακτική του μαθήματος βασίζεται στον κοινωνικό εποικοδομισμό και τις σύγχρονες θεωρήσεις για 
την «επεξεργασία των πληροφοριών». 
 Στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η διερευνητική προσέγγιση, η αυτενέργεια και η συνεργατική 
μάθηση. 
Προτείνονται να ακολουθούνται ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και να χρησιμοποιούνται αυθεντικά 
παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο. 
 
 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

 
Αθήνα, 07-04-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές 

Δικαίου και Κοινωνιολογία) Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του 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». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

4. Την με αριθμ. 16/17-03-2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Άρθρο μόνον 

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί 

&Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: 

 
1. Σκοπός του μαθήματος 
Το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) είναι 
πρωτίστως μια μαθητεία στη Δημοκρατία. Σκοπός του είναι να διαμορφώσει έναν ελεύθερο, υπεύθυνο 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,          07-04-2014 
Αρ. Πρωτ.   53250/Γ2 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π) 

Αν. Τσόχα 36 
115 21 Αθήνα 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄  

 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΚΟΙΝ: 

----- 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 
37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:  210-3443422 

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΞΛΔ-ΔΑ6



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού Λυκείου»  

του Υποέργου 3 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»  
των  Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 & 3 -Οριζόντια Πράξη», 

05/2014 

ΙΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 05/ 2014                                                       100/157 

και ενεργό πολίτη, ο οποίος έγκαιρα και με επίγνωση θα κατανοήσει τη σημασία και την αξία της 
δημοκρατίας, θα σέβεται τους πολιτειακούς θεσμούς, θα αγαπά και θα αγωνίζεται για την δημοκρατία 
και την πολιτεία. 
Σκοπός του μαθήματος είναι ο μαθητής να αποκτήσει κοινωνική, οικονομική και πολιτική παιδεία, να 
καταλάβει και να βιώσει τη διασύνδεση Κοινωνίας- Οικονομίας- Πολιτικών Θεσμών και Δικαίου, να 
κατανοήσει βασικούς θεσμούς για την οργάνωση και την λειτουργία της κοινωνίας, της οικονομίας και 
της πολιτείας και να αναπτύξει πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε να συμμετέχει ενεργά στο 
τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι ως ελεύθερος 
και υπεύθυνος  πολίτης.  
Σκοπός, εν τέλει, είναι ο αγώνας και η αγωνία για μια καλύτερη κοινωνία, για έναν καλύτερο κόσμο, το 
αέναο και ανεξάντλητο ενδιαφέρον για την πολιτική, γιατί είναι σπουδαία δραστηριότητα, που δίνει 
χαρά και νόημα στη ζωή, γιατί είναι «ό,τι οργανωτικά ευγενέστερο φαντάστηκε ο άνθρωπος για να 
υπηρετήσει τους άλλους». 
 
2. Ειδικότεροι σκοποί 
-Η εμπέδωση των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στην Α΄ Λυκείου και η απόκτηση 
νέων γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, σχετικών με την κοινωνική, οικονομική και πολιτική 
πραγματικότητα. 
-Η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτικής σκέψης και των κατάλληλων εργαλείων 
για την κατανόηση της δυναμικής αλληλεξάρτησης της κοινωνίας (πολιτείας), της οικονομίας και του 
δικαίου, την ανάπτυξη αυτογνωσίας και κοινωνικής συνείδησης, με απώτερο στόχο τη δημιουργική  
ένταξη και παρέμβαση  σε ένα  συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον. 
-Η απόκτηση επιπλέον γνώσεων για βασικούς θεσμούς της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτείας. 
-Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την ανάλυση των κοινωνικών- οικονομικών- πολιτικών φαινομένων και 
την αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων.  
-Η απόκτηση κοινωνικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή 
τους  σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη δημοκρατική ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία. 
-Η συνολική και συνθετική θεώρηση των θεσμών, του δικαίου, της πολιτικής και της οικονομίας ως 
«κοινωνικών» συμβάντων και δημιουργημάτων για το ατομικό και συλλογικό γίγνεσθαι. 
-Η συνειδητοποίηση της αξίας του διαλόγου, ώστε να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις, αλλά και να 
υποστηρίζουν τις απόψεις τους με επιχειρήματα, κάνοντας χρήση των πορισμάτων των κοινωνικών 
επιστημών. 
-Η υιοθέτηση θετικής στάσης, εκ μέρους του μαθητή, ώστε να αγαπήσει την κοινωνία (πολιτεία), να 
σέβεται τους θεσμούς, να δώσει νόημα στην πολιτική για να νοιώσει τη χαρά της πολιτικής και της ζωής. 
- Η ανακάλυψη ότι η «Πολιτική Παιδεία» σκοπεύει σε μια κοινωνία (πολιτεία), που δεν εξυπηρετεί 
συμφέροντα αλλά υπηρετεί αξίες. Αξίες, όπως η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η συμμετοχή, το 
μέτρο, ο διάλογος κτλ., που θα συμβάλλουν στη δημιουργία να ανέβουμε, ατομικά και συλλογικά, ακόμη 
ψηλότερα.  
 
Επιπλέον, το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» έχει σκοπό οι μαθητές να μπορούν να: 
-Κατανοήσουν βασικές έννοιες της Οικονομίας, της Πολιτικής και του Δικαίου και της Κοινωνιολογίας, να 
αναπτύξουν δημιουργική σκέψη και κριτική ικανότητα στην προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων 
αυτών των επιστημών. 
-Να κατανοήσουν την οργάνωση και λειτουργία της κοινωνίας, της πολιτείας και της οικονομίας και να 
προσπαθούν για τη διαρκή βελτίωσή τους. 
-Να εμπεδώσουν τις διαδικασίες ένταξης του ατόμου στην κοινωνία και τα αποφεύγουν να υιοθετούν 
αποκλίνουσες συμπεριφορές. 
-Να διακρίνουν τον ιδιωτικό από τον δημόσιο τομέα της οικονομίας και να κατανοήσουν τον ρόλο του 
κράτους στην οικονομία.. 
-Να κατανοήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία της πολιτείας με βάση το πολίτευμα και το Σύνταγμα. 
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-Να αποκτήσουν μια κουλτούρα συνεργασίας με την δημόσια διοίκηση και να επιδιώκουν την 
ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία της. 
-Να εμπεδώσουν το ουσιαστικό νόημα του δικαίου για τη λειτουργία της κοινωνίας και να μεριμνούν για 
την εφαρμογή του στη ζωή τους. 
-Να συνειδητοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελληνικής οικονομίας και να τα αξιοποιήσουν 
για το ατομικό και συλλογικό όφελος, 
-Να  κατανοήσουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να νοιώσουν Ευρωπαίοι πολίτες και να 
συμμετέχουν ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

 
3. Στόχοι, κεφάλαια-ενότητες και δραστηριότητες 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
Οι μαθητές/τριες να: 
-εξηγούν τη σημασία της 
κοινωνικοποίησης για την ομαλή 
ένταξη του ατόμου στην κοινωνία. 
- εξηγούν τους μηχανισμούς με 
τους οποίους το άτομο 
ενσωματώνει τις επιδράσεις του 
κοινωνικού περίγυρου και 
διαμορφώνει τον κοινωνικό  
εαυτό και ότι επιδρά στη 
διαδικασία κοινωνικοποίησής του 
-καταγράφουν τους παράγοντες 
που επιδρούν στη διαμόρφωση 
του κοινωνικού ατόμου 
-αναλύουν την έννοια των   
κοινωνικών αξιών, τις  κατηγορίες 
τους και τη διαφοροποίησή τους 
στο χώρο και στο χρόνο 
-εξηγούν  τη συμβολή  των αξιών 
στον προσανατολισμό της ζωής 
και της δράσης των ατόμων,  των 
ομάδων και των κοινωνιών, και το 
ρόλο τους στη δημιουργία των 
κοινωνικών κανόνων 
-διατυπώνουν την έννοια του 
κοινωνικού κανόνα, να  
διακρίνουν τις κατηγορίες των 
κανόνων και τη σημασία τους στη 
λειτουργία της κοινωνίας. 
-εξηγούν τον ρόλο των ατόμων 
στην αλλαγή των κανόνων και  τη 
συμβολή τους στην κοινωνική 
ανανέωση-εξέλιξη 
-διακρίνουν τις διάφορες μορφές 
κοινωνικού ελέγχου και να 
κατανοήσουν τη σημασία τους για  
το άτομο και την εύρυθμη 
λειτουργία της κοινωνίας  
-ερμηνεύουν την αποκλίνουσα 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΚΕΦ. 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Α. Η ένταξη του ατόμου 
στην κοινωνία 
1.1 Η κοινωνικοποίηση 
του ατόμου  
1.2 Παράγοντες 
διαμόρφωσης της 
προσωπικότητας 
1.2.1 Φορείς 
κοινωνικοποίησης  
1.2.2 Ο ρόλος του 
ατόμου στη διαδικασία 
κοινωνικοποίησής του 
1.3 Οι κοινωνικές αξίες  
1.3.1 Έννοια, κατηγορίες 
1.3.2 Διαφοροποίηση 
των αξιών στο χώρο και 
στο χρόνο 
1.4 Οι κοινωνικοί 
κανόνες 
1.4.1 Έννοια, κατηγορίες 
1.4.2 Σχέση κοινωνικών 
αξιών και κοινωνικών 
κανόνων 
1.4. 3 Προσαρμογή, 
συμμόρφωση και 
κοινωνική ανανέωση 
1.5 Ο κοινωνικός 
έλεγχος- Μορφές 
κοινωνικού ελέγχου 
Β. Η αποκλίνουσα 
συμπεριφορά 
1.6  Αποκλίνουσα 
συμπεριφορά 
1.6.1 Παράβαση και 
έγκλημα 
1.6.2  Η χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-Μελετούν οπτικό υλικό και 
εντοπίζουν τις πολιτισμικές 
διαφορές των ατόμων και των 
κοινωνικών πρακτικών τους. 
-Διενεργούν έρευνα για τις 
κοινωνικές αξίες των μαθητών της 
τάξης τους και σχολιάζουν τα 
αποτελέσματα. 
Αναζητούν υλικό (π.χ. 
δημοσκοπήσεις κτλ.) για τις 
κοινωνικές αξίες των σύγχρονων 
Ελλήνων και το σχολιάζουν στην 
τάξη τους. 
-Διενεργούν έρευνα στο άμεσο  
περιβάλλον τους με συνεντεύξεις  
από γονείς και ηλικιωμένους για 
τις μορφές τιμωρίας των παιδιών  
τα  παλαιότερα χρόνια. 
Συζητούν στην τάξη τη σημασία 
που έχουν για τους ίδιους οι 
διάφορες μορφές κοινωνικού 
ελέγχου. 
-Καταγράφουν από τα ΜΜΕ 
διάφορες περιπτώσεις 
αποκλίνουσας συμπεριφοράς και 
συζητούν στην τάξη για τις 
επιπτώσεις της συμπεριφοράς 
αυτής στον ίδιο τον παραβάτη / 
εγκληματία, στην οικογένειά του,  
στην κοινωνία και στην 
οικονομία. 
-Παρουσιάζουν πίνακες  με 
στατιστικά στοιχεία για τις 
διάφορες μορφές εγκλημάτων και 
την παραβατικότητα των 
ανηλίκων στην Ελλάδα, για την 
κατανομή τους κατά γεωγραφικό 
διαμέρισμα και εθνικότητα, 
εξάγουν συμπεράσματα για τυχόν 
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συμπεριφορά και την παραβίαση 
και προσβολή των κανόνων και 
των αξιών της κοινωνίας 
-εξηγούν τις μορφές της 
αποκλίνουσας συμπεριφοράς. 
-εξηγούν ότι οι εξαρτήσεις και η 
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 
είναι αποκλίνουσες 
συμπεριφορές 
-ερμηνεύουν γιατί το έγκλημα 
διαφοροποιείται στον χώρο και 
στον χρόνο 
-διακρίνουν τους τύπους των 
εγκλημάτων και να τα συνδέσουν 
με την παραβίαση και προσβολή 
των δικαιωμάτων, των κανόνων 
και των αξιών και με τη 
λειτουργία του κοινωνικού 
ελέγχου 
-αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης 
για το ρόλο τους στην εμφάνιση 
και την πρόληψη της 
παραβατικότητας και 
εγκληματικότητας. 
-εξηγούν τις κυρώσεις και τα 
μέτρα σωφρονισμού 
 
 
 
-εξηγούν τις έννοιες των Εθνικών 
Λογαριασμών και τη χρησιμότητά 
τους 
-διακρίνουν τον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα 
-εξηγούν τον ρόλο του κράτους 
στην οικονομία 
-διακρίνουν και να αιτιολογούν 
την παραγωγή δημόσιων αγαθών 
-διατυπώνουν την έννοια του 
Κρατικού Προϋπολογισμού ως 
οικονομικής, νομικής και 
πολιτικής πράξης 
-απαριθμούν τις κατηγορίες 
εσόδων και δαπανών του κράτους 
-αναλύουν τις συνέπειες από την 
αποφυγή της φορολογίας και να 
αναπτύξουν φορολογική 
συνείδηση 
-εξηγούν τον ρόλο του δημόσιου 
δανεισμού και να αναφέρουν τα 
είδη του. 

ως αποκλίνουσα 
συμπεριφορά 
1.7  Το έγκλημα ως 
κοινωνικό φαινόμενο 
1.7.1  Τύποι εγκλημάτων  
1.7.2 Νεανική 
παραβατικότητα - 
εγκληματικότητα 
1.8 Σύγχρονες μορφές 
εγκλημάτων 
1.8.1 Ηλεκτρονικό 
έγκλημα  
1.8.2 Τρομοκρατία  
1.9  Πρόληψη και 
κυρώσεις στην 
αποκλίνουσα  
συμπεριφορά        
1.9.1 Πρόληψη 
αποκλίνουσας 
συμπεριφοράς 
1.9.2 Κυρώσεις στην 
αποκλίνουσα 
συμπεριφορά 
1.9.3 Σωφρονισμός, 
φυλακή και επανένταξη 
ώρες: 9 
 
ΚΕΦ. 2: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-  
2.1 Το ΑΕΠ και η 
οικονομική ευημερία 
2.2 Ο ιδιωτικός και ο 
δημόσιος τομέας 
2.3 Ο ρόλος του κράτους 
στην οικονομία 
2.4 Ο κρατικός 
προϋπολογισμός 
2.4.1 Δημόσια Έσοδα  
2.4.2 Δημόσιες Δαπάνες 
2.5 Ισοζύγιο: 
Πλεονασματικό ή 
Ελλειμματικό 
2.6 Δημόσιος Δανεισμός 
ώρες: 6 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦ. 3: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

τάσεις και συζητούν τα 
αποτελέσματα στην τάξη. 
-Πρόκληση συζήτησης για την 
αποτελεσματικότητα του 
σωφρονιστικού συστήματος / της 
φυλακής. 
-Επίσκεψη ειδικού από την 
Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος με σκοπό την 
ενημέρωση για το ηλεκτρονικό 
έγκλημα. 
-Συλλογή από δημοσιεύματα στον 
τύπο περιπτώσεων εγκλημάτων 
του λευκού κολάρου και 
συζήτηση. 
-Γραπτή εργασία «Ποια 
συνταγματικώς κατοχυρωμένα 
δικαιώματα και με ποιο τρόπο 
καταπατώνται με τις 
τρομοκρατικές πράξεις; Να  
αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας». 
-Αξιοποίηση σχετικού οπτικο-
ακουστικού υλικού (π.χ., τύπος,  
ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικά 
έργα, έργα τέχνης, σκίτσα, 
λογοτεχνικά έργα, θεατρικά έργα, 
διαδίκτυο, κτλ.). 
 
-Παρουσίαση συγκριτικών 
στοιχείων του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
των χωρών της Ε.Ε. και συζήτηση. 
-Προβληματισμός και συζήτηση 
με θέμα: τη σχέση του επιπέδου 
του ΑΕΠ και της ευημερίας των 
κατοίκων μιας χώρας. 
-Μελέτη παραδειγμάτων από τον 
ημερήσιο τύπο με ζητήματα 
οικονομικής πολιτικής και 
σχολιασμός τους. 
-Παρουσίαση στοιχείων από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. 
-Παρουσίαση από τους μαθητές 
στοιχείων με τη εξέλιξη του 
Δημόσιου Χρέους της χώρας 
(εργασία σε ομάδες). 
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-διακρίνουν και να αξιολογούν τα 
διάφορα πολιτεύματα 
-εξηγούν το πολίτευμα της  
Αθηναϊκής δημοκρατίας 
-εξηγούν και να ερμηνεύουν το 
πολίτευμα της Ελλάδας 
-εφαρμόζουν την εκλογική 
διαδικασία και να αξιολογούν τα 
διάφορα  εκλογικά συστήματα 
-διατυπώνουν την έννοια του Σ. 
και να εξηγούν τη σημασία και 
τον ρόλο του στη λειτουργία της 
πολιτείας  
-εξηγούν  τις βασικές αρχές του 
Συντάγματος  και το περιεχόμενό 
τους 
-διατυπώνουν και αναλύουν το 
σκοπό της διάκρισης των 
λειτουργιών 
 
 
 
-συγκρίνουν τον τρόπο 
λειτουργίας,  τις αρμοδιότητες και 
την εξουσία των τριών λειτουργιών 
-αναλύουν τη διαδικασία ψήφισης 
ενός νόμου 
-εξηγούν ότι ο πρόεδρος της 
δημοκρατίας είναι υπεράνω 
κομματικών ανταγωνισμών και ότι 
υπηρετεί και εκπροσωπεί το έθνος 
-αξιολογούν τη λειτουργία της 
δημόσιας διοίκησης. 
-αξιολογούν τη λειτουργία των 
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών. 
-ερμηνεύουν την αναγκαιότητα της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. 
 
 
-διατυπώνουν τις θεμελιώδεις 
αρχές του Δημοσίου Δικαίου οι 
οποίες αποτελούν κανόνες 
δράσης της δημόσιας διοίκησης 
-εξηγούν την αρχή της 
νομιμότητας και της διακριτικής 
ευχέρειας 
-καταγράφουν φαινόμενα 
κακοδιοίκησης και παραβίασης 
των θεμελιωδών αρχών 
- εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  
3.1 Μορφές 
πολιτευμάτων 
3.2 Το πολίτευμα της  
Αθηναϊκής δημοκρατίας 
3.3Το πολίτευμα της 
Ελλάδας 
3.4 Εκλογές και εκλογικά 
συστήματα 
3.5 Έννοια και ρόλος του 
Συντάγματος 
3.6 Βασικές αρχές του 
Συντάγματος 
3.6.1 Η λαϊκή κυριαρχία 
3.6.2 Το κράτος δικαίου 
3.6.3 Το κοινωνικό 
κράτος 
3.6.4 Η διάκριση των  
λειτουργιών 
ώρες: 6 
 
 
ΚΕΦ. 4: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  
4.1 Η νομοθετική 
λειτουργία 
4.2 Η εκτελεστική 
λειτουργία 
4.2.1 Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας 
4.2.2 Η κυβέρνηση 
4.2.3 Η δημόσια 
διοίκηση 
4.2.4 Ανεξάρτητες 
διοικητικές αρχές 
4.3 Η δικαστική 
λειτουργία 
ώρες: 5 
 
ΚΕΦ. 5: ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ 
5.1 Θεμελιώδεις αρχές 
της δημόσιας διοίκησης  
5.1.1 Αρχή της 
νομιμότητας 
5.1.2 Αρχή της 
διακριτικής ευχέρειας 
5.1.3 Αρχή της 
προηγούμενης 
ακρόασης 
5.1.4 Αρχή της 

 
-Συζήτηση για τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα των 
εκλογικών συστημάτων. 
-Επιλογή και ανάλυση ενός 
άρθρου του Συντάγματος. 
-Συζήτηση για τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα της άμεσης 
και έμμεσης δημοκρατίας 
-Συζήτηση για τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα της 
ηλεκτρονικής δημοκρατίας. 
-Εφαρμογή της εκλογικής 
διαδικασίας στις εκλογές του 
μαθητικού συμβουλίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Οργανωμένες επισκέψεις και 
παρακολούθηση συνεδρίασης 
Βουλής ή/και Δημοτικού 
συμβουλίου και σύνταξη σχετικής 
έκθεσης 
-Αναπαράσταση λειτουργίας της 
Βουλής (διαμόρφωση τάξης, 
ημερήσια διάταξη, προεδρείο, 
κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι 
κτλ.) και άσκηση στη ρητορική 
τέχνη, δηλαδή στον προφορικό 
λόγο, στο διάλογο, στη γλώσσα 
του σώματος, με πειθώ και 
επιχειρήματα.   
 
 
 
-Προτείνεται στους μαθητές να 
σχηματίσουν με τα σώματά τους 
«γλυπτά» (Θέατρο Εικόνων) με 
θέμα «Η σχέση πολίτη-δημόσιων 
υπηρεσιών όπως είναι σήμερα». 
Στη συνέχεια με την τεχνική της 
«ανίχνευσης σκέψης» ανιχνεύουμε 
τις σκέψεις των μαθητών για να 
ακούσουν όλοι είτε συναισθήματα 
των χαρακτήρων που προκύπτουν, 
είτε λεπτομέρειες για τον τόπο/ 
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οφείλει να αντιμετωπίζει τους 
πολίτες η δημόσια διοίκηση. 
-περιγράφουν τις υποχρεώσεις 
των πολιτών κατά τις συναλλαγές 
τους με δημόσιες υπηρεσίες, 
όπως και τα όρια άσκησης των 
δικαιωμάτων τους προς αποφυγή 
τυχόν καταχρήσεων 
-υιοθετούν συμπεριφορές 
κατάλληλες έναντι των δημόσιων 
υπηρεσιών 
-καταγράφουν τις αδυναμίες του 
διοικητικού μηχανισμού 
-ερμηνεύουν την επιρροή που 
ασκεί η κουλτούρα των πολιτών 
σε φαινόμενα κακοδιοίκησης 
-κατηγοριοποιούν τις υπηρεσίες 
που περιλαμβάνει η ηλεκτρονική  
διακυβέρνηση 
-απαριθμούν τα οφέλη της 
ψηφιοποιημένης δημόσιας 
διοίκησης 
-εξηγούν τους λόγους για τους 
οποίους τα Κ.Ε.Π. συνέβαλαν 
θετικά στην εξυπηρέτηση του 
πολίτη 
-ερμηνεύουν τον Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και 
διεκπεραιώνουν υποθέσεις τους 
με τις δημόσιες υπηρεσίες 
-απευθύνονται στις ανεξάρτητες 
διοικητικές αρχές όταν εντοπίζουν 
φαινόμενα κακοδιοίκησης 
-καταγράφουν και να 
καταγγέλλουν τα φαινόμενα 
διαφθοράς που υπέπεσαν στην 
αντίληψή τους και να γνωρίζουν 
τους φορείς και τα μέσα 
αντιμετώπισης της διαφθοράς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-κατανοήσουν ότι το δίκαιο 

αιτιολόγησης των 
αποφάσεων            
5.1.5 Αρχή της ισότητας 
5.2 Οδηγός  ορθής 
διοικητικής 
συμπεριφοράς 
5.2.1 Κανόνες δράσης 
και συμπεριφοράς των 
δημοσίων υπαλλήλων 
5.2.2 Η συμπεριφορά 
των πολιτών στις 
δημόσιες υπηρεσίες 
5.3 Παθογένειες  του 
διοικητικού μηχανισμού  
5.3.1 Γραφειοκρατία και 
πολυνομία 
5.3.2 Κομματικοποίηση 
5.3.3 Φαινόμενα 
κακοδιοίκησης 
5.3.4 Η αντιφατική 
στάση των πολιτών 
5.4 Αντιμετώπιση της 
παθογένειας της 
διοίκησης 
5.4.1 Εφαρμογή των 
αρχών της δημόσιας 
διοίκησης  
5.4.2 Η Δημόσια 
διαβούλευση-Ο πολίτης 
συμπαραγωγός της 
δημόσιας διοίκησης 
5.4.3 Ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση     
5.4.4 Πρόγραμμα 
«Διαύγεια»  
5.4.5 Κέντρα 
εξυπηρέτησης πολιτών 
5.5 «Οδηγίες χρήσης» 
των δημοσίων 
υπηρεσιών- Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας 
5.6 Το φαινόμενο της 
διαφθοράς  
5.6.1 Έννοια και 
συνέπειες 
5.6.2 Φορείς και μέσα 
αντιμετώπισης 
ώρες: 6 
 
ΚΕΦ.: 6: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ 
ΖΩΗ ΜΑΣ 

χρόνο ή τη δράση. Προτρέπονται 
να παρέμβουν στο γλυπτό και να 
το τροποποιήσουν ώστε να 
εκφράσουν την προσωπική τους 
άποψη για το θέμα «Η σχέση 
πολίτη-δημόσιων υπηρεσιών όπως 
θα ήθελα να είναι». Συγκρίνουμε 
και ερμηνεύουμε τις εικόνες σε 
συζήτηση. 
-Εργασία: Ανατρέξτε στην 
ηλεκτρονική σας τάξη και 
αναζητήστε το υλικό: «Έδοξεν τη 
βουλή και τω δήμω: Η αθηναϊκή 
δημοκρατία μιλάει με τις 
επιγραφές της». Επιλέξτε τρεις 
από τις επιγραφές της έκθεσης 
και μελετήστε τον τρόπο 
συμμετοχής των πολιτών στην 
έκδοση ψηφισμάτων.  
-Αντλούν καταγγελίες πολιτών 
(μελέτη περιπτώσεων) από τον  
Συνήγορο του Πολίτη και τις 
κατηγοριοποιούν ανάλογα με την 
αρχή που παραβιάζεται.  
-Δράση ενημέρωσης (καμπάνια): 
«Από πόρτα σε πόρτα». Αφού 
συντάξουν φυλλάδιο-οδηγό 
διοικητικής συμπεριφοράς 
διοίκησης και πολιτών, 
οργανώνουν εκστρατεία 
ενημέρωσης της γειτονιάς τους 
από σπίτι σε σπίτι, διανέμοντας 
τον οδηγό και γενικές οδηγίες. 
-Επισκεφτείτε ιστοσελίδες 
υπουργείων και εξετάστε την 
ύπαρξη προγραμμάτων 
(Πρόγραμμα Διαύγεια, Διεθνής 
διαφάνεια-Ελλάς κτλ.). 
- Αναζητήστε ρεπορτάζ-άρθρα, 
που αναφέρονται σε φαινόμενα 
διαφθοράς / διαπλοκής σε όλα τα 
επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής 
και οικονομικής ζωής και 
εντοπίστε περιοχές υψηλού 
κινδύνου διαφθοράς. 
 
 
 
 
 
- Έρευνα για τα πρώτα «Ελληνικά 
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ρυθμίζει κάθε τομέα της 
δημόσιας και ιδιωτικής ζωής   
-αντιληφθούν πως οι οικονομικές 
και κοινωνικές τους σχέσεις  
ρυθμίζονται από το ιδιωτικό 
δίκαιο 
-επιχειρηματολογήσουν για την 
αναγκαιότητα ή μη των κανόνων 
ιδιωτικού δικαίου  
-διακρίνουν τους κανόνες ηθικής 
από τους κανόνες δικαίου 
-ορίζουν τα φυσικά και τα νομικά 
πρόσωπα 
-συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά 
των φυσικών και νομικών 
προσώπων 
-διακρίνουν τους κλάδους δικαίου 
-κατανοήσουν τα δικαιώματα που 
συνδέουν τους ανθρώπους με τα 
πράγματα (κυριότητα, χρήση κτλ.) 
-αναλύουν τους βασικούς 
κανόνες του ρυθμίζουν τις 
οικογενειακές σχέσεις 
-περιγράφουν την τύχη της 
περιουσίας ενός προσώπου μετά 
το θάνατό του 
 
 
 
 
-εξηγούν τις παραγωγικές 
δυνατότητες της χώρας  
-ερμηνεύουν ότι το ανθρώπινο 
δυναμικό αποτελεί τον κύριο 
παράγοντα της οικονομικής 
ανάπτυξης 
-γνωρίζουν και να εξηγούν 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
χώρας 
-ερμηνεύουν τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες της ελληνικής 
οικονομίας στη γεωργία, τον 
τουρισμό, τη ναυτιλία, τις πηγές 
ενέργειας κτλ. 
-υιοθετήσουν την ανάγκη της 
διαρκούς προσαρμογής 
-εξηγούν ότι μια χώρα χωρίς 
παραγωγή είναι καταδικασμένη 
-εξηγούν ότι η οικονομική 
ανάπτυξη είναι εθνική υπόθεση 
 

6.1 Το δίκαιο 
6.2 Κανόνες ηθικής και 
κανόνες δικαίου: η 
διαφορά 
6.3 Ερμηνεία και 
ιεράρχηση κανόνων 
δικαίου 
6.4 Υποκείμενα δικαίου 
6.4.1 Τα Φυσικά 
Πρόσωπα-προστασία της 
προσωπικότητας 
6.4.2 Τα Νομικά 
Πρόσωπα-το σωματείο 
6.5 Εμπράγματες 
σχέσεις-Οι σχέσεις μας 
με τα πράγματα 
6.6 Οικογενειακές 
σχέσεις-Οικογενειακό 
δίκαιο 
6.7 Κληρονομικές 
σχέσεις- Κληρονομικό 
δίκαιο 
ώρες: 7 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦ. 7: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
7.1 Οι παραγωγικές 
δυνατότητες της χώρας  
7.1.1 Το ανθρώπινο 
δυναμικό 
7.1.2 Οι φυσικοί πόροι 
7.2 Τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της 
χώρας  
7.2.1 Η γεωργία 
7.2.2 Ο τουρισμός 
7.2.3 Η ναυτιλία 
7.2.4 Η ενέργεια 
7.2.5 Άλλοι τομείς: 
τρόφιμα, φάρμακα κτλ. 
7.3 Από την οικονομία 
της κατανάλωσης στην 
οικονομία της 
παραγωγής  
ώρες: 6 
 

Δίκαια». 
-Δημιουργία καταλόγου με 
κανόνες ηθικής και κανόνες 
δικαίου. 
-Εργασία: αναζήτηση καταστατικού 
σωματείου και συζήτηση για το 
περιεχόμενό του. 
Εργασία: «Φτιάξε το γενεαλογικό 
σου δέντρο». Μαθητές 
παρουσιάζουν τα πρόσωπα της 
οικογένειάς τους (όνομα, φύλο, 
συγγένεια, επάγγελμα, κατοικία, 
ιθαγένεια κτλ.).  
-«Ένας συμβολαιογράφος στη 
τάξη μας» (επίσκεψη ειδικού). 
 Ενημέρωση για τις σχέσεις με τα 
πράγματα και την τύχη τους μετά 
τον θάνατο των προσώπων. 
-Οι μαθητές μελετούν το  
«Οικογενειακό δίκαιο» και το 
συγκρίνουν πριν και μετά τις 
αλλαγές. Στη συνέχεια με την 
τεχνική εκπαιδευτικού δράματος 
«Σκηνή χωρισμένη στα 
δύο/Split  Screen» αναπτύσσεται 
δράση σε διαφορετικούς χρόνους, 
πάνω στη σκηνή από δύο ομάδες, 
που αναπαριστούν τις 
οικογενειακές σχέσεις πριν και 
μετά τις αλλαγές του 
Οικογενειακού δικαίου (παιχνίδι 
ρόλων).  
-Εργασία: αναζήτηση και 
παρουσίαση άρθρων για τις 
παραγωγικές δυνατότητες της 
χώρας (κατά τομείς και κλάδους: 
γεωργία, τουρισμός, ναυτιλία, 
πηγές ενέργειας, κλπ.). 
Αξιοποίηση σχετικού οπτικο-
ακουστικού υλικού. 
-Κατάλογος με τα κυριότερα 
αγροτικά προϊόντα που εξάγει η 
χώρα. 
-Συγκέντρωση στοιχείων για τον 
τουρισμό την τελευταία δεκαετία. 
-Συγκέντρωση στοιχείων για την 
ναυτιλία και συζήτηση για το 
«ναυτιλιακό θαύμα». 
-Εργασία (ατομική ή ομαδική): 
ρεαλιστικές προτάσεις για την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας.  
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- αναλύουν τους λόγους ίδρυσης 
και εξέλιξης της Ε.Ε. 
-απαριθμούν και να διακρίνουν 
τους βασικούς θεσμούς της Ε.Ε. 
-διακρίνουν τις αρμοδιότητες των 
οργάνων της Ε.Ε. 
-αποκτήσουν την ταυτότητα και 
νοοτροπία του Ευρωπαίου πολίτη 
-αξιολογούν τις διάφορες πολιτικές 
της Ε.Ε. 
-εξηγούν ότι η Ελλάδα συμμετέχει 
ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  
-αναλύουν τα πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά της Ε.Ε. 
-ενδιαφέρονται και να 
συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 
Ευρώπης του μέλλοντος. 

ΚΕΦ. 8: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
8.1 Ίδρυση και εξέλιξη 
8.2 Βασικοί θεσμοί της 
Ε.Ε. 
8.3 Άλλοι θεσμοί και 
όργανα της Ε.Ε. 
8.4 Ευρωπαίος πολίτης 
8.5 Βασικές πολιτικές της 
Ε.Ε. 
8.6 Πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά της Ε.Ε 
8.7 Το μέλλον της Ε.Ε. 
ώρες: 7 

 
 
 
-Σύγκριση χωρών της Ε.Ε, ως προς 
τα κοινωνικά, οικονομικά, 
πολιτικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά. 
-Επισήμανση και συζήτηση για τα 
βασικά χαρακτηριστικά της Ε.Ε., 
με διαλέξεις, εκθέσεις κτλ. 
-Σύγκριση αντίστοιχων άρθρων 
του Ελληνικού και του 
Ευρωπαϊκού Συντάγματος. 
-Συζήτηση για διάφορα θέματα 
της Ε.Ε (ζητήστε φυλλάδια από 
την αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Αθήνα). 

 
4. Διδακτική Μεθοδολογία  
Το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), 
λόγω του περιεχομένου του, χρειάζεται μια συνολική και συνθετική θεώρηση. Είναι μάθημα που 
προσφέρεται για ουσιαστικό διάλογο (όχι επιμέρους μονολόγους), για διερευνητική και ανακαλυπτική 
μάθηση, χωρίς προκαταλήψεις και φανατισμούς. 
Στην αρχή του σχολικού έτους ο καθηγητής είναι απαραίτητο να κάνει ετήσιο, τετραμηνιαίο και μηνιαίο 
προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος για να χωριστεί η διδακτέα 
ύλη κατά διδακτική ώρα. 
Επισημαίνεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Ο εκπαιδευτικός είναι συνεργάτης και 
διευκολυντής της ομάδας/ τάξης. Ενθαρρύνει και βοηθάει τους μαθητές να κατανοούν, να ερευνούν, να 
επικοινωνούν και να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης προσπαθώντας να αναπτύξει όλα τα είδη 
νοημοσύνης (γλωσσική, μαθηματική, συναισθηματική κτλ.) των μαθητών. Επίσης, συνδέει τη θεωρία με 
την πραγματικότητα, διότι έτσι ο μαθητής ενεργοποιείται και έχει ενδιαφέρον για να συμμετέχει ενεργά 
στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι. 
Τα θέματα πρέπει να προσεγγίζονται με συμμετοχικές και βιωματικές μεθοδολογίες που προωθούν την 
ανακαλυπτική μάθηση και καλλιεργούν ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται 
στους στόχους και στις δραστηριότητες του Α.Π.Σ.  
Ειδικότερα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα «Πολιτική 
Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), της Α΄ τάξης Λυκείου είναι 
οι εξής: 
α) Η μαθητοκεντρική εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη διδασκαλία με στόχο την ενεργοποίηση και 
συμμετοχή του μαθητή, ώστε ο μαθητής να μάθει να μαθαίνει. 
β) Η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, με στόχο τη συνολική αντίληψη του αντικειμένου και 
της πραγματικότητας. 
γ) Η μικρότερη έμφαση στο περιεχόμενο και η μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία, με στόχο την 
ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης. 
δ) Η άσκηση των μαθητών στην παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία ενός κοινωνικού-
οικονομικού-πολιτικού φαινομένου, θεσμού κτλ. 
ε) Η μελέτη πηγών με στόχο την ενεργοποίηση του μαθητή και την ιστορική και συγκριτική προσέγγιση 
της γνώσης. 
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στ) Τα παιχνίδια ρόλων και η δραματοποίηση. Κάποιοι μαθητές αναλαμβάνουν να παίξουν ρόλους με 
στόχο να παρουσιάσουν μια κατάσταση της πραγματικής ζωής ενώπιον της τάξης. Η ανάληψη ρόλων 
είναι ένα θεατρικό παιχνίδι που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων και 
στην δημιουργία πραγματικών συναισθηματικών βιωμάτων, δηλαδή στην καλύτερη κατανόηση της 
πραγματικότητας. 
ζ) Η οργάνωση επισκέψεων σε θεσμούς και χώρους εργασίας (Βουλή, Δημαρχείο, Επιχείρηση, Μ.Μ.Ε. 
κτλ.), για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο, ώστε να ενημερωθούν και να 
κατανοήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους. 
η) Η πρόσκληση στο σχολείο ειδικών (πολιτικών, επιστημόνων, επιχειρηματιών κτλ.) και εκπροσώπων 
οργανισμών, οργανώσεων και συλλόγων (ΟΗΕ, Διεθνής Αμνηστία, Ε. Ε., κτλ.), για ενημέρωση, ώστε να 
διευκολυνθεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 
θ) Η συμμετοχή σε δραστηριότητες της τάξης, του σχολείου και της κοινότητας, για την απόκτηση 
εμπειριών αλλά και κοινωνικής συνείδησης και αλληλεγγύης, καθώς και για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του ατόμου προς την κοινωνία. 
ι) Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους μαθητές για διάφορα θέματα, όπως η δημιουργία 
εικονικών επιχειρήσεων, ο έρανος αλληλεγγύης, η ανακύκλωση, η δενδροφύτευση κτλ., ώστε οι μαθητές 
να αναπτύξουν αίσθηση ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, αίσθηση ταυτότητας και συλλογικότητας. 
ια) Η έρευνα, με ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις κτλ., για τη διερεύνηση ενός ζητήματος τοπικού, εθνικού 
ή διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς και η εύρεση και διατύπωση λύσεων για την αντιμετώπισή του.   
ιβ) Η διοργάνωση ομαδικών συζητήσεων, συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας, για διάφορα επίκαιρα 
κοινωνικά-πολιτικά-οικονομικά θέματα, που σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος, με στόχο οι 
μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες ομιλίας/ έκφρασης, ακρόασης, διαλόγου, επιχειρηματολογίας, 
διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων και ανάληψης ευθυνών. 
ιγ) Η μελέτη περίπτωσης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν να μελετήσουν προβλήματα της πραγματικής ζωής 
και να παρουσιάσουν προτάσεις και λύσεις γι’ αυτά. Η μελέτη μιας περίπτωσης (π.χ. η διαδικασία της 
ψηφοφορίας, το δικαίωμα της εργασίας, το επιχειρείν κτλ.), ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν εν 
προκειμένω τη χρησιμότητα και την κρισιμότητα της ψηφοφορίας, της εργασίας, του επιχειρείν. 
ιδ) Οι προσομοιώσεις και τα παιχνίδια. Η προσομοίωση παρέχει στους μαθητές μια απλούστερη 
αναπαράσταση του πραγματικού ή του φανταστικού κόσμου. Αποτελεί έναν από τους πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους για την υποστήριξη της εννοιολογικής κατανόησης του πραγματικού κόσμου. 
Αν η μάθηση θεωρηθεί παιχνίδι, τότε γίνεται ευχάριστη, οι μαθητές μαθαίνουν παίζοντας, χωρίς άγχος 
και χωρίς κόπο. 
ιε) Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Οι ομάδες συγκροτούνται από δύο ή περισσότερα μέλη 
(ο αριθμός των μελών εξαρτάται από το είδος εργασίας) και είναι σκόπιμο να έχουν μεικτή σύνθεση από 
άποψη γνώσεων, φύλου κτλ. Στις εργασίες αυτές, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργασθούν και 
να αναζητήσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, να συζητήσουν και να προτείνουν λύσεις, και εν 
τέλει να συνθέσουν την εργασία τους και να την παρουσιάσουν στην τάξη ή στο σχολείο. Η τεχνική αυτή 
θεωρείται ζωτικής σημασίας γιατί, μεταξύ άλλων, προϋποθέτει συνεργασία και αλληλεγγύη, αυτονομία 
και υπευθυνότητα. Βέβαια, ο καθηγητής θα πρέπει να έχει προετοιμάσει τα θέματα των εργασιών σε 
συνεργασία με τους μαθητές και, επιπλέον, να τις παρακολουθεί κατά την εκτέλεσή τους.  
ιστ) Η πρακτική εξάσκηση. Η πρακτική εξάσκηση είναι μια μαθησιακή διαδικασία που λαμβάνει χώρα 
είτε στο εργαστήριο είτε στο φυσικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται περισσότερο στην τεχνική-
επαγγελματική εκπαίδευση. Το όφελος από την τεχνική αυτή είναι μεγάλο, γιατί οι μαθητές έχουν την 
ευκαιρία να εφαρμόσουν τη θεωρία, να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη. 
ιζ) η συμμετοχή σε σχολικά δίκτυα αλλά  και η δημιουργία σχολικού δικτύου με θέματα κοινωνικά, 
οικονομικά, πολιτικά. 
ιη) Η χρήση των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας (αφήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, διάλογος, 
χρήση σχολικού εγχειριδίου και βοηθημάτων, εργασίες μαθητών κτλ.). Ειδικότερα: 
 Η διάλεξη. Η διάλεξη χρησιμοποιείται συνήθως όταν το αντικείμενο διδασκαλίας περιέχει πολλές 

πληροφορίες και όταν ο αριθμός των μαθητών στην τάξη είναι μεγάλος. Η διάλεξη θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα εξής: την εισαγωγή, το κυρίως θέμα και το συμπέρασμα.  
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 Οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυξάνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Χρησιμοποιούνται 
συνήθως για να ελεγχθεί η κατανόηση, να παρακινηθεί η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, να 
συναχθούν συμπεράσματα, να βελτιωθεί η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ή να ενεργοποιηθεί η 
ερευνητική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου, ανάλογα με το στόχο και το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας.  

 Ο διάλογος. Επισημαίνεται ότι διάλογος δεν είναι οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά απαιτεί μια 
δομημένη διαδικασία εστιασμένη στους στόχους του αντικειμένου διδασκαλίας, γι’ αυτό και 
χρειάζεται προετοιμασία εκ μέρους του καθηγητή. Ο διάλογος γίνεται με βάση τον ορθό λόγο και με 
επιχειρήματα, τόσο για την υπεράσπιση μιας άποψης ή πράξης, όσο και ως μέσο επίλυσης των 
διαφορών και των συγκρούσεων. Και βέβαια ενώ οι επιμέρους μονόλογοι είναι εύκολοι, ο διάλογος 
είναι δύσκολος γιατί απαιτεί κανόνες. 

ιθ) Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, κατά την οποία δίνεται έμφαση: 
 στην αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των μαθητών, 
 στην καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση της συμμετοχής, 
 στην καλλιέργεια κλίματος αναγνώρισης και αποδοχής,  
 στην καλλιέργεια επικοινωνίας και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, 
 στη συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση της μάθησής τους. 
 στη διαμόρφωση ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης και τη σύνδεσή τους με τα περιβάλλοντα 
ζωής. 
 
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν είναι περιοριστικές. Κάθε εκπαιδευτικός, σε κάθε 
διδακτική ώρα, μπορεί να εφαρμόσει όποιες μεθόδους και τεχνικές κρίνει προσφορότερες, αρκεί να 
αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη, έχοντας ως οδηγό τους στόχους του μαθήματος και την πρόοδο των 
μαθητών. 
 
5. H αξιολόγηση του μαθητή 
5.1 Σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή  
Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή είναι ένα σύνθετο φαινόμενο με πολλές διαστάσεις: θεωρητικές, 
πρακτικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές, ψυχολογικές. Έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο μαθητή, 
στο σχολείο, στην οικογένεια, στην κοινωνία, γι’ αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 
Ως αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή νοείται η συστηματική, οργανωμένη και συνεχής διαδικασία 
ελέγχου του βαθμού επίτευξης των στόχων του μαθήματος. Με άλλα λόγια, είναι η διαδικασία που 
αποβλέπει με συγκεκριμένα κριτήρια και με συγκεκριμένη μεθοδολογία να προσδιορίσει συστηματικά, 
έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση με τους 
εκπαιδευτικούς στόχους.  
Η αξιολόγηση λοιπόν γίνεται χάριν και όχι εναντίον του μαθητή. Γίνεται για να βρεθούν οι αδυναμίες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
Ειδικότερα, η αξιολόγηση του μαθητή αποσκοπεί: 
 Στη διερεύνηση της μαθησιακής πορείας των μαθητών σε όλα τα θέματα που προσφέρονται στο 

Α.Π.Σ. 
 Στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, με στόχο το σχεδιασμό κατάλληλων 

παρεμβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. 
 Στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ενίσχυση και ενθάρρυνση των 

μαθητών και τη δημιουργία κινήτρων μάθησης. 
 Στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης του μαθητή. 
 Στην προώθηση των ιδιαίτερων κλίσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων των μαθητών. 
 Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των μαθητών.  
 Στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτοαξιολόγησης και στην ανάπτυξη της αίσθησης της απόκτησης 

υπευθυνότητας όσον αφορά τη μόρφωσή του. 
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Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του μαθητή πρέπει να είναι εξατομικευμένη και να αφορά τον μαθητή 
συνολικά ως προσωπικότητα και όχι μόνο την επίδοσή του.  
Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός κατά την αξιολόγηση των μαθητών. Ειδικότερα, όσον 
αφορά τη χαμηλή βαθμολογία, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι η χαμηλή βαθμολογία εισπράττεται 
από το μαθητή και τους γονείς ως αποτυχία, προκαλεί συναισθήματα αβεβαιότητας και μειονεξίας και 
μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην προσωπικότητά του. Το μεγάλο ποσοστό μαθητών με χαμηλή 
βαθμολογία οδηγεί σε αποτυχία, για την οποία δεν ευθύνονται μόνο οι μαθητές, αλλά και οι διδάσκοντες 
και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.  
Επισημαίνεται ότι, αν ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι επιεικής μια φορά, χρειάζεται να είναι δίκαιος 
εκατόν μία φορές. Ο Καντ μας λέει πως ο μαθητής εξεγείρεται όταν ο εκπαιδευτικός κάνει διακρίσεις, 
όταν όλοι οι μαθητές δεν υπάγονται στον ίδιο κανόνα. Δεν χρειάζεται λοιπόν χαμηλή, αλλά ούτε και 
υψηλή βαθμολογία. Χρειάζεται δίκαιη βαθμολογία. Μια τέτοια βαθμολογία πρέπει να έχει περίπου την 
κανονική κατανομή, σύμφωνα με την καμπύλη Gauss. 
 
5.2 Ο τρόπος/ οι τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή 
Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει τη μέτρηση πολλών χαρακτηριστικών του μαθητή, ώστε να 
συμπληρωθεί η συνολική εικόνα του. Συμπεριλαμβάνει την επίδοση, τη συνεργασία με άλλους μαθητές 
και τον εκπαιδευτικό, τη συμμετοχή στην τάξη και στη σχολική ζωή κτλ.  
Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών εξαρτάται από τους στόχους και το περιεχόμενο του εξεταζόμενου 
γνωστικού αντικειμένου. Γενικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο οι παραδοσιακοί όσο και οι 
σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης. 
Για να διαπιστωθεί ο βαθμός και η έκταση, τόσο της επίτευξης των διδακτικών στόχων όσο και της 
συμμετοχής και της δραστηριοποίησης των μαθητών, υπάρχουν ποικίλες τεχνικές. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 
α. Η προφορική εξέταση. Γίνεται συνήθως με ερωτήσεις που απαιτούν σύντομη (όχι μονολεκτική) ή 
ελεύθερη απάντηση. 
β. Η γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις πρέπει να είναι ιεραρχημένες ως προς το βαθμό 
δυσκολίας και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών κάθε σχολείου. Πάντως, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία ερωτήσεων, όπως:  
 Ελεύθερης ανάπτυξης,  
 Επιλογής σωστού - λάθους, 
 Πολλαπλής επιλογής,  
 Σύντομης απάντησης,  
 Ερμηνείας γραφικών παραστάσεων κτλ.  
γ. Η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα. Συμμετοχή του μαθητή τόσο κατά τη διεξαγωγή της 
διδασκαλίας, όσο και στις δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο του μαθήματος. Επιπλέον, η 
ικανότητα του μαθητή για επικοινωνία και συνεργασία στην τάξη (συμμετοχή στη συζήτηση, κανόνες 
διαλόγου, ανταλλαγή απόψεων και έκφραση συναισθημάτων και εμπειριών, διαπραγματευτική 
ικανότητα κ.ά.). 
δ. Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες. Δίνονται εργασίες είτε ατομικές είτε ομαδικές για διάφορα, 
συνήθως επίκαιρα, κοινωνικά- πολιτικά- οικονομικά ζητήματα. 
ε. Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Εργασίες για τη διαπίστωση της δημιουργικής και 
κριτικής ικανότητας των μαθητών (αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών, χρήση ποικίλων πηγών, 
πρωτότυπη σύλληψη και παρουσίαση εργασιών κτλ). Η βαθμολογία των εργασιών μπορεί να γίνεται είτε 
από τον εκπαιδευτικό είτε από την ομάδα, συνολικά ή από κάθε μέλος της και είναι ανάλογη με την 
ποιότητα της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία, τη δημιουργική φαντασία, την αναλυτική 
και συνθετική ικανότητα, την δυσκολία, καθώς και τον τρόπο παρουσίασης. 
στ. Το ενδιαφέρον και οι δραστηριότητες του μαθητή. Το εν λόγω ενδιαφέρον αναφέρεται σε ζητήματα 
του σχολείου (ανάληψη εργασιών, οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων κτλ.), αλλά και γενικότερα σε 
κοινωνικά-πολιτικά-οικονομικά ζητήματα. 
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ζ. Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή. Ζητείται από τον μαθητή να αξιολογήσει τη συμμετοχή του στο 
μάθημα, τις εργασίες του, την  προφορική ή γραπτή εξέτασή του κτλ., με τρόπο αντικειμενικό, χωρίς 
υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση. 
η. Το Ατομικό Δελτίο Εργασιών και ο φάκελος του μαθητή. Περιλαμβάνει τις εργασίες και τις 
δραστηριότητες του μαθητή. 
 
Εν κατακλείδι, η αξιολόγηση αφορά την γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή. 
Αναφέρεται στις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που απέκτησε ο μαθητής. Ο εκπαιδευτικός, 
εκτός από την «Αριθμητική βαθμολογία», είναι χρήσιμο να συντάσσει για κάθε μαθητή και μια «Ποιοτική 
έκθεση» με βαθμολογία ως εξής: άριστα, πολύ καλά, καλά, σχεδόν καλά. 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι απαραίτητη. Γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και 
τους μαθητές (αυτοαξιολόγηση) για να διαπιστωθεί αν επετεύχθησαν οι στόχοι του μαθήματος, δηλαδή 
αν οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν αποτελεσματικά το έργο τους κι αν οι μαθητές έμαθαν αυτά που 
προβλέπονται από το Α.Π.Σ.  
 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
Αθήνα, 07-04-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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«Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 
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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου  

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
12. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του 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». 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

15. Την με αριθμ. 16/17-03-2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Άρθρο μόνον 

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β΄ τάξης 

Γενικού Λυκείου ως εξής: 

 
1. Σκοπός 
Σκοπός του μαθήματος είναι ο μαθητής να εμπεδώσει ένα σύνολο κοινωνικών, οικονομικών και 
πολιτικών εννοιών και κατηγοριών που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει την κοινωνική, οικονομική και 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,             07-04-2014 
Αρ. Πρωτ.       53254/Γ2 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π) 

Αν. Τσόχα 36 
115 21 Αθήνα 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄  

 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΚΟΙΝ: 

----- 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 
37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:  210-3443422 
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πολιτική οργάνωση εντός της οποίας ζει και δραστηριοποιείται. Ειδικότερα, ο μαθητής να αποκτήσει τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να αντιλαμβάνεται, να 
ερμηνεύει και να αναλύει τα σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά φαινόμενα. Να κατανοήσει και 
να συνειδητοποιήσει την πολυπλοκότητα των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών φαινομένων, έτσι 
ώστε να αναπτύξει κοινωνιολογική, οικονομική και πολιτική παιδεία που θα τον βοηθήσει να 
καλλιεργήσει δημιουργική και κριτική σκέψη, ώστε να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό οικονομικό και 
πολιτικό «γίγνεσθαι» ως ελεύθερος και υπεύθυνος  πολίτης. Επιπλέον, μέσα από τη διεπιστημονική και 
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης των κοινωνικών επιστημών να μπορεί να επιλύει προβλήματα, να 
κατανοεί τον εαυτό του και τους άλλους και να προάγει την πολιτεία, τη δημοκρατία, την ειρήνη και τη 
συλλογικότητα. 
 
2. Ειδικότεροι σκοποί 
Το μάθημα «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» έχει σκοπό οι μαθητές να μπορούν να: 
-Κατανοήσουν βασικές αρχές και έννοιες της κοινωνιολογίας, οικονομίας και πολιτικής επιστήμης και να  
αναπτύξουν δημιουργική σκέψη και κριτική ικανότητα στην προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων 
αυτών των επιστημών. 
-Κατανοήσουν και να αξιολογήσουν την πορεία της εξέλιξης των θεωριών και αρχών των κοινωνικών 
επιστημών. 
-Διαπιστώσουν την αλληλεξάρτηση των κοινωνικών επιστημών που αντανακλά την αλληλεξάρτηση της 
οικονομίας, των θεσμών, της πολιτικής και των πολιτισμικών εκφάνσεων του κόσμου στον οποίο ζουν 
αλλά και την επίδραση όλων αυτών στην καθημερινή τους ζωή.  
-Κατανοήσουν κριτικά την οργάνωση και τη λειτουργία της σύγχρονης κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής οργάνωσης, αλλά και να προβληματιστούν για τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της. 
-Διακρίνουν και να αναλύουν το περιεχόμενο των γενικών αρχών των κοινωνικών επιστημών και να 
διαπιστώνουν την αλληλοσυμπλήρωσή τους στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων και 
προβλημάτων.  
-Αντλήσουν αρχές, επιχειρήματα, ιδέες, σημεία αναφοράς για να αρθρώσουν κοινωνιολογική, 
οικονομική και πολιτική σκέψη και ουσιαστικό κοινωνιολογικό, οικονομικό και πολιτικό λόγο. 
-Διακρίνουν και να αναλύουν τα αίτια των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων, ώστε 
να μπορούν αργότερα ως ενεργοί πολίτες να συμμετέχουν στην επίλυση τους με δημοκρατικά μέσα.  
-Διαπιστώσουν το δυναμικό χαρακτήρα των κοινωνικών, οικονομικών και των πολιτικών θεσμών και 
πρακτικών και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτά εξαρτώνται από την ατομική και συλλογική συμμετοχή 
και δράση. 
-Αντιληφθούν ότι ο κοινωνικός επιστήμονας  δεν βρίσκεται έξω από το αντικείμενό του, απέναντί του 
σαν παρατηρητής και πειραματιζόμενος, αλλά είναι μέρος αυτού που καλείται να αναλύσει, να μετέχει 
στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα και να επηρεάζεται από αυτό. 
-Να κατανοήσουν ότι  ενώ όλες οι κοινωνικές επιστήμες μελετάνε το ίδιο  αντικείμενο, ωστόσο η καθεμία 
δίνει έμφαση σε διαφορετικές πλευρές. 
-Να αποκτήσουν την απαραίτητη «κοινωνική» ευαισθησία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του 
συλλογικού βίου. 
 
 
 
3. Στόχοι, κεφάλαια-ενότητες και δραστηριότητες 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 
Οι μαθητές να μπορούν να: 
-διακρίνουν τις επιστήμες 
με βάση το αντικείμενο που 
μελετούν και τις μεθόδους 

ΚΕΦ. 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
1.1 Διάκριση των επιστημών 
1.1.1 Φυσικές επιστήμες: Αρχές, 
νόμοι και τάσεις 
1.1.2 Κοινωνικές επιστήμες: 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
-Συζήτηση για την σχέση 
φύσης και κοινωνίας. 
- Συζήτηση για την σύνθετη 
οικονομική, κοινωνική και 
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που χρησιμοποιούν 
-εξηγούν την σχέση 
φυσικής και κοινωνικής 
πραγματικότητας αλλά και 
την ταυτόχρονη 
διακριτότητά τους.  
-εξηγούν την αμφίδρομη 
σχέση της οικονομίας, των 
θεσμών και της πολιτικής.    
-διακρίνουν τον νόμο των 
θετικών επιστημών από 
την τάση των κοινωνικών 
επιστημών. 
-αναλύουν τις μεθόδους και 
τις τεχνικές των κοινωνικών 
επιστημών. 
 
Οι μαθητές να μπορούν να: 
-διατυπώνουν το βασικό 
οικονομικό πρόβλημα και 
τις αιτίες που το 
προκαλούν. 
-εξηγούν τις διαφορές 
ανάμεσα στις 
προτεινόμενες λύσεις του 
οικονομικού προβλήματος 
και τις κοινωνικοπολιτικές 
τους αναφορές και 
προεκτάσεις. 
-εμπεδώσουν και να 
εξηγούν τον ρόλο της 
αγοράς και του κράτους 
στην επίλυση των 
οικονομικών προβλημάτων 
-αναλύουν τις βασικές 
απόψεις των οικονομικών 
θεωριών 
-διακρίνουν τις διάφορες 
θεωρητικές προσεγγίσεις 
-αξιολογούν την εκάστοτε 
οικονομική πολιτική ως 
ενεργοί πολίτες. 
- εξηγούν τα βασικά 
οικονομικά και κοινωνικά 
συστήματα.  
-διακρίνουν τις διαφορές 
των εν λόγω συστημάτων 
-εξηγούν τα χαρακτηριστικά 
όλων των κοινωνικών-
οικονομικών συστημάτων  
 

Αρχές, νόμοι και τάσεις 
1.1.3 Διαφορές φυσικών και 
κοινωνικών επιστημών  
1.2 Λόγοι εμφάνισης των 
Κοινωνικών Επιστημών. 
1.3 Η διεπιστημονικότητα στις 
Κοινωνικές Επιστήμες 
1.4 Μέθοδοι και Τεχνικές 
Έρευνας 
1.4.1 Συγκριτική μέθοδος 
1.4.2 Ιστορική μέθοδος  
1.4.3 Ποσοτική και ποιοτική 
έρευνα  
1.4.3.1 Η συνέντευξη 
1.4.3.2 Η παρατήρηση 
ώρες: 4 
 
ΚΕΦ. 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  
2.1 Το αντικείμενο της Πολιτικής 
Οικονομίας 
2.2 Το οικονομικό πρόβλημα 
2.2.1 Η κατανομή των πόρων 
2.2.2 Η οικονομική ανάπτυξη 
2.2.3 Η οικονομική σταθερότητα 
2.2.4 Η διανομή του 
εισοδήματος 
2.2.5 Η επίλυση των οικονομικών 
προβλημάτων 
2.3 Γένεση της οικονομικής 
σκέψης (Ξενοφών, Αριστοτέλης) 
2.4 Οι αρχές της φυσιοκρατικής 
σχολής οικονομικής σκέψης 
2.5 Οι νόμοι της οικονομίας της 
αγοράς και η διαμόρφωση της 
τιμής του εμπορεύματος (Adam 
Smith)   
2.6 Η θεωρία της αξίας της 
εργασίας και η διαμόρφωση της 
τιμής ισορροπίας (D. Ricardo) 
2.7 Η ελεύθερη οικονομία και η 
κρατική ρύθμιση (J.S. Mill) 
2.8 Η θεωρία της αξίας της 
εργατικής δύναμης και του 
εμπορεύματος ( Κ. Marx) 
2.9 Η γενική θεωρία της 
απασχόλησης, του τόκου και 
του χρήματος (Keynes) 
2.10 Η ανάπτυξη του βιοτικού 

πολιτική πραγματικότητα 
και τον τρόπο 
διαμόρφωσής της.  
-Δραστηριότητες πάνω στη 
μεθοδολογία των 
κοινωνικών επιστημών 
(ένα μικρό 
ερωτηματολόγιο, μια μικρή 
κριτική προσέγγιση των 
ευρημάτων μιας έρευνας).   
 
 
 
 
 
 
 
-Επιλογή αποσπασμάτων  
από τον «Οικονομικό» του 
Ξενοφώντα και συζήτηση 
πάνω σ’ αυτά 
-Παρουσίαση και συζήτηση 
του βασικού οικονομικού 
προβλήματος. 
- Διαμόρφωση σεναρίων 
σχετικά με πολιτικές 
επίλυσης του οικονομικού 
προβλήματος 
- Δραστηριότητες 
αναγνώρισης και 
χαρακτηρισμού πολιτικών 
για την επίλυση του 
βασικού οικονομικού 
προβλήματος. 
-Εργασία: δύο ομάδες 
μαθητών σε «αγώνα 
επιχειρηματολογίας» υπέρ 
και κατά του ρόλου της 
αγοράς και του ρόλου του 
κράτους στην επίλυση των 
οικονομικών προβλημάτων  
- Συζήτηση για τα βασικά 
γνωρίσματα των 
οικονομικών/ κοινωνικών 
συστημάτων.  
-Εργασία: αναγνώριση και 
καταγραφή του σε ποιο 
οικονομικό/ κοινωνικό 
σύστημα εντάσσονται 
φάσεις της ελληνικής 
ιστορίας (αρχαία πόλη, 
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Οι μαθητές να μπορούν να: 
- διακρίνουν την επιστήμη 
της κοινωνιολογίας, το 
αντικείμενό της, τους 
κλάδους και τις σχέσεις της 
με τις άλλες επιστήμες. 
-εξηγούν τον πυρήνα των 
γνωρισμάτων του 
κοινωνιολογικού 
στοχασμού. 
-διακρίνουν την 
κοινωνιολογική γνώση από 
την καθημερινή αντίληψη 
της πραγματικότητας.  
-Διακρίνουν τις βασικές  
θεωρίες των 
κοινωνιολογικών σχολών και 
θεωριών 
-διατυπώνουν την έννοια 
των κοινωνικών θεσμών. 
-διακρίνουν τη σημασία και 
λειτουργία των κοινωνικών 
θεσμών για την κοινωνία 
και τα άτομα 

 - εξηγούν τις έννοιες: 
διαστρωμάτωση, 
κινητικότητα, τάξη, θέση, 
ρόλος, καθώς και τα 
κριτήρια διάκρισής τους. 

 -διερευνήσουν τα αίτια και 

επιπέδου και η πρόοδος  της 
κοινωνίας (Clark-Furastie-
Galbraith-Schumpeter) 
ώρες: 10 

 
Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
2.1 Το Δουλοκτητικό Σύστημα 
2.2 Το Φεουδαρχικό σύστημα 
2.3 Το Καπιταλιστικό σύστημα ή 
οικονομία της αγοράς 
2.4 Το Σοσιαλιστικό σύστημα ή 
σχεδιασμένη οικονομία 
ώρες: 4 

 
 

ΚΕΦ. 3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
3.1 Ορισμός και αντικείμενο της 
κοινωνιολογίας 
3.2 Βασικά στοιχεία του 
κοινωνιολογικού στοχασμού: η 
κοινωνιολογική «φαντασία» 
κατά C.R. Mills.  
Παραδείγματα. 
3.3 Βασικές Κοινωνιολογικές 
Σχολές  
3.3.1 Η Σχολή του 
λειτουργισμού 
3.3.2 Η Σχολή των Συγκρούσεων 
3.3.3. Η Σχολή της Συμβολικής 
Αλληλεπίδρασης 
3.4 Κοινωνικοί θεσμοί.  
3.4.1 Τι είναι θεσµός  
3.4.2 Η αναγκαιότητα των 
θεσµών  
3.4.3 Λειτουργίες των θεσµών   
3.4.4 Η κρίση και η αλλαγή των 
θεσµών  
3.4.5 Παράδειγμα: ο 
θεσµός του σχολείου  
3.5 Κοινωνική διαστρωμάτωση 
και κοινωνική κινητικότητα 
3.5.1 Κοινωνικό στρώμα και 
κοινωνική τάξη   
3.5.2 Κοινωνική θέση και 
κοινωνικός ρόλος 
3.5.3 Κοινωνική κινητικότητα 
3.6 Κοινωνικές ανισότητες 
3.6.1 Αίτια και μορφές 
κοινωνικών ανισοτήτων              

βυζαντινή περίοδος, κτλ.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Συζήτηση για τα στοιχεία 
του κοινωνιολογικού 
στοχασμού και την 
κοινωνιολογική φαντασία.  
-Ανάλυση συγκεκριμένων 
παραδειγμάτων και 
σεναρίων περιπτώσεων 
του πώς προσεγγίζονται με 
τον κοινωνιολογικό 
στοχασμό. 
-Καταγραφή βασικών 
κλάδων της Κοινωνιολογίας 
-Εργασία σε ομάδες: κάθε 
ομάδα να βρει τα κοινά και 
τις διαφορές μεταξύ των 
κλασικών της 
κοινωνιολογίας. 
-Ανάλυση της σημασίας 
των κοινωνικών θεσμών. 
 -Αναζήτηση 
παραδειγμάτων της 
ιστορικής εξέλιξης των 
θεσμών με βάση τις 
ανάγκες που ικανοποιούν.  
-Δημιουργία καταλόγου με 
«ανώτερες» και 
«κατώτερες» θέσεις  
-Ιστορίες γνωστών 
προσώπων (π.χ. συγγενών) 
με έντονη κινητικότητα. 
-Οι μαθητές συλλέγουν 
στοιχεία από την Ιστορία 
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να γνωρίσουν τις μορφές 
των κοινωνικών 
ανισοτήτων 
-συγκρίνουν τις ανισότητες 
με την ποιότητα ζωής των 
ατόμων και να τις 
συνδέσουν με τη 
δυσφορία των αδύναμων 
κοινωνικά και οικονομικά 
ατόμων και με τις 
κοινωνικές συγκρούσεις. 
-εξηγούν ότι οι 
δημοκρατικές κοινωνίες 
παρέχουν τη δυνατότητα,  
σε όσους επιθυμούν,  να 
αναπτυχθούν και να 
πραγματοποιήσουν τους 
στόχους και τα οράματά 
τους.                                               
 
Οι μαθητές να μπορούν να: 
-εξηγούν ότι η πολιτική 
είναι τέχνη συνάμα και 
επιστήμη. 
-εξηγούν το θεμελιώδες 
πολιτικό πρόβλημα. 
-αναλύουν και ερμηνεύουν 
τη διαφορά της πολιτικής 
στην αρχαία Ελλάδα και 
στα νεότερα χρόνια. 
-εξηγούν πως το «αγαθόν» 
(ευδαιμονία) του ατόμου 
και το «αγαθόν» της 
πόλεως ταυτίζονται και πως 
η πολιτική στην πόλη- 
κράτος είναι χώρος 
πραγμάτωσης αξιών και 
αρετής.     
-ερμηνεύουν την εξέλιξη 
από την απολυταρχία στην 
αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία  
-ερμηνεύουν την τομή που 
γίνεται με τον  Μακιαβέλι 
στην πολιτική σκέψη.  
-ερμηνεύουν τη δημιουργία 
της παγκόσμιας κοινότητας 
και τον ρόλο των διεθνών 
οργανισμών 
-αναλύουν τη σχέση 
πολιτικής και οικονομίας  

3.6.2 Συνέπειες των κοινωνικών 
ανισοτήτων 
3.6.3 Η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός   
3.6.4 Οι κοινωνικές ανισότητες 
στην Ελληνική κοινωνία 
3.6.5 Η ισότητα ευκαιριών: ένα 
διαχρονικό αίτημα                        
ώρες: 14 
 
 
 
 
 
ΚΕΦ. 4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ 
4.1 Η πολιτική 
4.1.1 Πολιτική: τέχνη και 
επιστήμη της διακυβέρνησης 
4.1.2 Το θεμελιώδες πολιτικό 
πρόβλημα:  
α. Περισσότερη 
ισότητα/δικαιοσύνη ή 
αποτελεσματικότητα 
  β. Η πολιτική υπηρετεί αξίες ή 
συμφέροντα 
4.2 Η πόλις-κράτος- Η άμεση 
δημοκρατία (Αριστοτέλης) 
4.3 Η αυτοκρατορία- Η 
μοναρχία (Στωϊκοί) 
4.4  Το εθνικό κράτος- Από την 
απολυταρχία στην 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία 
(Μακιαβέλλι, Ο Ηγεμόνας) 
4.5 Η παγκόσμια κοινότητα-Ο 
ρόλος των διεθνών οργανισμών 
4.6 Η σχέση πολιτικής και 
οικονομίας  
4.7 Πολιτική ανάπτυξη και 
υπανάπτυξη 
ώρες: 7 
 
 
 
 
Β΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ 
4.1 Γενικά περί πολιτικής 
θεωρίας και ιδεολογίας 

για τις κοινωνικές 
ανισότητες σε διάφορες 
χρονικές περιόδους στην 
Ελλάδα  και σε άλλους 
πολιτισμούς και τα 
παρουσιάζουν στην τάξη.  
-Συζητούν για τις 
δυνατότητες που έχουν τα 
άτομα περιορισμένων 
δυνατοτήτων -πλούτου, 
εκπαίδευσης, γνωριμιών 
κλπ.- για να 
πραγματοποιήσουν τις 
επιθυμίες τους και να 
αναπτύξουν τις ιδιαίτερες 
κλίσεις και τα χαρίσματά 
τους. 

 
 
 
-Να συζητήσουν την έννοια 
του Πολίτη στον κλασικό 
ορισμό στα «Πολιτικά» του 
Αριστοτέλη : «Πολίτης 
δ’απλώς ουδενί των άλλων 
ορίζεται μάλλον ή τω 
μετέχειν κρίσεως και 
αρχής» (1275 α ) και στη 
συνέχεια να συζητήσουν 
την έννοια του Πολίτη στη 
σύγχρονη κοινωνία. 
- Να μελετήσουν από τα 
«Πολιτικά» Α,1( 1252 α-
1252β ) και να απαντήσουν 
αν υπάρχει διάκριση 
κράτους και κοινωνίας. 
-Να φανταστείτε πως 
βρίσκεστε σε ένα έρημο 
νησί μετά από ένα ναυάγιο 
με άλλους ναυαγούς. 
Χρειάζεται για να 
επιβιώσετε να οργανώσετε 
τη διαβίωσή σας εκεί. -----
Συζητήστε και συμφωνήστε 
τους κανόνες οργάνωσης 
της ζωής σας. Να 
ενσωματώσετε όλες τις 
απόψεις σας, και στη 
συνέχεια να 
αναστοχαστείτε από ποια 
προσωπικά σας 
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-εξηγούν την πολιτική 
ανάπτυξη και υπανάπτυξη 
 
 
 
 
 
-διακρίνουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά και να 
εξηγούν τις πολιτικές 
θεωρίες και ιδεολογίες. 
-αναλύουν ότι η 
Δημοκρατία είναι 
ανθρωποκεντρική, ενώ το 
αυταρχικό φαινόμενο 
αποτελεί παρέκβαση από 
την ανθρωποκεντρική 
λογική της κοινωνίας. 
-εξηγούν ότι τα αυταρχικά 
καθεστώτα χρησιμοποιούν 
όλα τα μέσα (μαγικά, 
θρησκευτικά, τελετουργικά, 
προπαγάνδα) για να 
καλύψουν την επίσημη βία 
με τον μανδύα της ηθικής 
δικαίωσης αλλά και για να 
επηρεάσουν το ψυχολογικό 
υπόβαθρο του λαού και να 
έχουν τη συγκατάβασή του. 
 
-εξηγούν και ερμηνεύουν το 
φαινόμενο της διαφθοράς 
-εξηγούν και να 
εφαρμόζουν τους κανόνες 
του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. 
-συγκρίνουν τιμές 
διαφόρων προϊόντων. 
-καταγράφουν τους 
κινδύνους που υπάρχουν 
στις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές. 
-αναλύουν τα αίτια και τις 
συνέπειες της 
μετανάστευσης. 
-εξηγούν τις έννοιες της 
προκατάληψης, των 
στερεοτύπων, του 
ρατσισμού και της 
ετερότητας.  
 

4.2 Φιλελευθερισμός 
4.3 Συντηρητισμός 
4.4 Σοσιαλισμός 
4.5 Αναρχισμός  
4.6 Φασισμός  
4.7 Κοινοτισμός 
4.8 Πολιτική Οικολογία- 
Περιβαλλοντισμός  
4.9 Θρησκευτικός 
Φονταμενταλισμός 
ώρες: 7 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦ. 5: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
5.1 Το φαινόμενο της 
διαφθοράς  
5.2  Το ηλεκτρονικό εμπόριο 
5.3 Η μετανάστευση 
5.3.1 Κατηγορίες και αίτια  
μετανάστευσης  
5.3.2 Κοινωνικές- οικονομικές- 
πολιτικές συνέπειες  
ώρες:6 
 

χαρακτηριστικά 
επηρεάστηκαν οι 
προτάσεις που κάνατε.  
 
-Δύο μαθητές ή δύο 
ομάδες μαθητών να 
επιχειρηματολογήσουν 
υπέρ ή εναντίον μιας 
ιδεολογίας 
-Καταγράψτε δέκα 
Έλληνες και δέκα  
παγκόσμιους ηγέτες. 
-Συζήτηση για τους 
«οπαδούς» μιας 
ιδεολογίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Αναζητήστε ρεπορτάζ-
άρθρα, που αναφέρονται 
σε φαινόμενα διαφθοράς/ 
διαπλοκής σε όλα τα 
επίπεδα της κοινωνικής, 
πολιτικής και οικονομικής  
ζωής και εντοπίστε 
περιοχές υψηλού 
κινδύνου διαφθοράς. 
-Αναπτύσσουν στάση 
εναντίον του ρατσισμού 
με βάση τα ανθρώπινα 
δικαιώματα 
Ερευνούν τη 
μετανάστευση στο 
οικογενειακό τους 
ιστορικό  
-Συγκέντρωση στοιχείων 
για τον απόδημο 
Ελληνισμό 
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4. Διδακτική Μεθοδολογία  
Το μάθημα «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» χρειάζεται μια συνολική και συνθετική θεώρηση. 
Είναι μάθημα που προσφέρεται για ουσιαστικό διάλογο (όχι επιμέρους μονολόγους), για διερευνητική 
και ανακαλυπτική μάθηση, χωρίς προκαταλήψεις και φανατισμούς. 
Στην αρχή του σχολικού έτους ο καθηγητής είναι απαραίτητο να κάνει ετήσιο, τετραμηνιαίο και μηνιαίο 
προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος για να χωριστεί η διδακτέα 
ύλη κατά διδακτική ώρα και για να διδαχτεί ολόκληρη. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
αλλάζει. Ο εκπαιδευτικός είναι συνεργάτης και διευκολυντής της ομάδας/τάξης. Ενθαρρύνει και βοηθάει 
τους μαθητές να κατανοούν, να ερευνούν, να επικοινωνούν και να συμμετέχουν στη διαδικασία της 
μάθησης προσπαθώντας να αναπτύξει όλα τα είδη νοημοσύνης (γλωσσική, μαθηματική, συναισθηματική 
κτλ.) των μαθητών. Επίσης, συνδέει τη θεωρία με την πραγματικότητα, διότι έτσι ο μαθητής 
ενεργοποιείται και έχει ενδιαφέρον για να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 
γίγνεσθαι. 
Τα θέματα πρέπει να προσεγγίζονται με συμμετοχικές και βιωματικές μεθοδολογίες που προωθούν την 
ανακαλυπτική μάθηση και καλλιεργούν ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται 
στους στόχους και στις δραστηριότητες του Α.Π.Σ.  
Ειδικότερα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα «Βασικές Αρχές 
Κοινωνικών Επιστημών» της Β΄ τάξης Λυκείου είναι οι εξής: 
α) Η μαθητοκεντρική εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη διδασκαλία με στόχο την ενεργοποίηση και 
συμμετοχή του μαθητή, ώστε ο μαθητής να μάθει να μαθαίνει. 
β) Η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, με στόχο τη συνολική αντίληψη του αντικειμένου και 
της πραγματικότητας. 
γ) Η μικρότερη έμφαση στο περιεχόμενο και η μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία, με στόχο την 
ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης. 
δ) Η άσκηση των μαθητών στην παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία ενός κοινωνικού-
οικονομικού-πολιτικού φαινομένου, θεσμού κτλ. 
ε) Η μελέτη πηγών με στόχο την ενεργοποίηση του μαθητή και την ιστορική και συγκριτική προσέγγιση 
της γνώσης. 
στ) Τα παιχνίδια ρόλων και η δραματοποίηση. Κάποιοι μαθητές αναλαμβάνουν να παίξουν ρόλους με 
στόχο να παρουσιάσουν μια κατάσταση της πραγματικής ζωής ενώπιον της τάξης. Η ανάληψη ρόλων 
είναι ένα θεατρικό παιχνίδι που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων και 
στην δημιουργία πραγματικών συναισθηματικών βιωμάτων, δηλαδή στην καλύτερη κατανόηση της 
πραγματικότητας. 
ζ) Η οργάνωση επισκέψεων σε θεσμούς και χώρους εργασίας (Βουλή, Δημαρχείο, Επιχείρηση, Μ.Μ.Ε. 
κτλ.), για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο, ώστε να ενημερωθούν και να 
κατανοήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους. 
η) Η πρόσκληση στο σχολείο ειδικών (πολιτικών, επιστημόνων, επιχειρηματιών κτλ.) και εκπροσώπων 
οργανισμών, οργανώσεων και συλλόγων (ΟΗΕ, Διεθνής Αμνηστία, Ε. Ε., κτλ.), για ενημέρωση, ώστε να 
διευκολυνθεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 
θ) Η συμμετοχή σε δραστηριότητες της τάξης, του σχολείου και της κοινότητας, για την απόκτηση 
εμπειριών αλλά και κοινωνικής συνείδησης και αλληλεγγύης, καθώς και για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του ατόμου προς την κοινωνία. 
ι) Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους μαθητές για διάφορα θέματα, όπως η δημιουργία 
εικονικών επιχειρήσεων, ο έρανος αλληλεγγύης, η ανακύκλωση, η δενδροφύτευση κτλ., ώστε οι μαθητές 
να αναπτύξουν αίσθηση ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, αίσθηση ταυτότητας και συλλογικότητας. 
ια) Η έρευνα, με ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις κτλ., για τη διερεύνηση ενός ζητήματος τοπικού, εθνικού 
ή διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς και η εύρεση και διατύπωση λύσεων για την αντιμετώπισή του.   
ιβ) Η διοργάνωση ομαδικών συζητήσεων, συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας, για διάφορα επίκαιρα 
κοινωνικά- πολιτικά -οικονομικά θέματα, που σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος, με στόχο οι 
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μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες ομιλίας/ έκφρασης, ακρόασης, διαλόγου, επιχειρηματολογίας, 
διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων και ανάληψης ευθυνών. 
ιγ) Η μελέτη περίπτωσης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν να μελετήσουν προβλήματα της πραγματικής ζωής 
και να παρουσιάσουν προτάσεις και λύσεις γι’ αυτά. Η μελέτη μιας περίπτωσης (π.χ. η διαδικασία της 
ψηφοφορίας, το δικαίωμα της εργασίας, το επιχειρείν κτλ.), ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν εν 
προκειμένω τη χρησιμότητα και την κρισιμότητα της ψηφοφορίας, της εργασίας, του επιχειρείν. 
ιδ) Οι προσομοιώσεις και τα παιχνίδια. Η προσομοίωση παρέχει στους μαθητές μια απλούστερη 
αναπαράσταση του πραγματικού ή του φανταστικού κόσμου. Αποτελεί έναν από τους πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους για την υποστήριξη της εννοιολογικής κατανόησης του πραγματικού κόσμου. 
Αν η μάθηση θεωρηθεί παιχνίδι, τότε γίνεται ευχάριστη, οι μαθητές μαθαίνουν παίζοντας, χωρίς άγχος 
και χωρίς κόπο. 
ιε) Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Οι ομάδες συγκροτούνται από δύο ή περισσότερα μέλη 
(ο αριθμός των μελών εξαρτάται από το είδος εργασίας) και είναι σκόπιμο να έχουν μεικτή σύνθεση από 
άποψη γνώσεων, φύλου κτλ. Στις εργασίες αυτές, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργασθούν και 
να αναζητήσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, να συζητήσουν και να προτείνουν λύσεις, και εν 
τέλει να συνθέσουν την εργασία τους και να την παρουσιάσουν στην τάξη ή στο σχολείο. Η τεχνική αυτή 
θεωρείται ζωτικής σημασίας γιατί, μεταξύ άλλων, προϋποθέτει συνεργασία και αλληλεγγύη, αυτονομία 
και υπευθυνότητα. Βέβαια, ο καθηγητής θα πρέπει να έχει προετοιμάσει τα θέματα των εργασιών σε 
συνεργασία με τους μαθητές και επιπλέον να τις παρακολουθεί κατά την εκτέλεσή τους.  
ιστ) Η πρακτική εξάσκηση. Η πρακτική εξάσκηση είναι μια μαθησιακή διαδικασία που λαμβάνει χώρα 
είτε στο εργαστήριο είτε στο φυσικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται περισσότερο στην τεχνική-
επαγγελματική εκπαίδευση. Το όφελος από την τεχνική αυτή είναι μεγάλο, γιατί οι μαθητές έχουν την 
ευκαιρία να εφαρμόσουν τη θεωρία, να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη. 
ιζ) η συμμετοχή σε σχολικά δίκτυα αλλά και η δημιουργία σχολικού δικτύου με θέματα κοινωνικά, 
οικονομικά, πολιτικά, 
ιη) Η χρήση των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας (αφήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, διάλογος, 
χρήση σχολικού εγχειριδίου και βοηθημάτων, εργασίες μαθητών κτλ.). Ειδικότερα: 
Η διάλεξη. Η διάλεξη χρησιμοποιείται συνήθως όταν το αντικείμενο διδασκαλίας περιέχει πολλές 
πληροφορίες και όταν ο αριθμός των μαθητών στην τάξη είναι μεγάλος. Η διάλεξη θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα εξής: την εισαγωγή, το κυρίως θέμα και το συμπέρασμα.  
Οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυξάνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Χρησιμοποιούνται συνήθως 
για να ελεγχθεί η κατανόηση, να παρακινηθεί η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, να συναχθούν 
συμπεράσματα, να βελτιωθεί η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ή να ενεργοποιηθεί η ερευνητική 
δραστηριότητα. Μπορεί να είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου, ανάλογα με το στόχο και το περιεχόμενο 
της διδασκαλίας.  
Ο διάλογος. Επισημαίνεται ότι διάλογος δεν είναι οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά απαιτεί μια δομημένη 
διαδικασία εστιασμένη στους στόχους του αντικειμένου διδασκαλίας, γι’ αυτό και χρειάζεται 
προετοιμασία εκ μέρους του καθηγητή. Ο διάλογος γίνεται με βάση τον ορθό λόγο και με επιχειρήματα, 
τόσο για την υπεράσπιση μιας άποψης ή πράξης, όσο και ως μέσο επίλυσης των διαφορών και των 
συγκρούσεων. Και βέβαια, ενώ οι επιμέρους μονόλογοι είναι εύκολοι, ο διάλογος είναι δύσκολος γιατί 
απαιτεί κανόνες. 
ιθ) Η  διαφοροποιημένη διδασκαλία, κατά την οποία δίνεται έμφαση: 
-στην αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των μαθητών, 
-στην καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση της συμμετοχής, 
-στην καλλιέργεια κλίματος αναγνώρισης και αποδοχής,  
-στην καλλιέργεια επικοινωνίας και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, 
-στη συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση της μάθησής τους. 
-στη διαμόρφωση ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης και τη σύνδεσή τους με τα περιβάλλοντα ζωής. 
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν είναι περιοριστικές. Κάθε εκπαιδευτικός, σε κάθε 
διδακτική ώρα, μπορεί να εφαρμόσει όποιες μεθόδους και τεχνικές κρίνει προσφορότερες, αρκεί να 
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αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη, έχοντας ως οδηγό τους στόχους του μαθήματος και την πρόοδο των 
μαθητών. 
 
5. H αξιολόγηση του μαθητή 
5.1 Σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή  
Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή είναι ένα σύνθετο φαινόμενο με πολλές διαστάσεις: θεωρητικές, 
πρακτικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές, ψυχολογικές. Έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο μαθητή, 
στο σχολείο, στην οικογένεια, στην κοινωνία, γι’ αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 
Ως αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή νοείται η συστηματική, οργανωμένη και συνεχής διαδικασία 
ελέγχου του βαθμού επίτευξης των στόχων του μαθήματος. Με άλλα λόγια, είναι η διαδικασία που 
αποβλέπει με συγκεκριμένα κριτήρια και με συγκεκριμένη μεθοδολογία να προσδιορίσει συστηματικά, 
έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση με τους 
εκπαιδευτικούς στόχους.  
Η αξιολόγηση λοιπόν γίνεται χάριν και όχι εναντίον του μαθητή. Γίνεται για να βρεθούν οι αδυναμίες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
Ειδικότερα, η αξιολόγηση του μαθητή αποσκοπεί: 
Στη διερεύνηση της μαθησιακής πορείας των μαθητών σε όλα τα θέματα που προσφέρονται στο Α.Π.Σ. 
Στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, με στόχο το σχεδιασμό κατάλληλων 
παρεμβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. 
Στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών 
και τη δημιουργία κινήτρων μάθησης. 
Στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης του μαθητή. 
Στην προώθηση των ιδιαίτερων κλίσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων των μαθητών. 
Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των μαθητών.  
Στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτοαξιολόγησης και στην ανάπτυξη της αίσθησης της απόκτησης 
υπευθυνότητας όσον αφορά τη μόρφωσή του. 
Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του μαθητή πρέπει να είναι εξατομικευμένη και να αφορά το μαθητή 
συνολικά ως προσωπικότητα και όχι μόνο την επίδοσή του.  
Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός κατά την αξιολόγηση των μαθητών. Ειδικότερα, όσον 
αφορά τη χαμηλή βαθμολογία, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι η χαμηλή βαθμολογία εισπράττεται 
από το μαθητή και τους γονείς ως αποτυχία, προκαλεί συναισθήματα αβεβαιότητας και μειονεξίας και 
μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην προσωπικότητά του. Το μεγάλο ποσοστό μαθητών με χαμηλή 
βαθμολογία οδηγεί σε αποτυχία, για την οποία δεν ευθύνονται μόνο οι μαθητές, αλλά και οι διδάσκοντες 
και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.  
Επισημαίνεται ότι, αν ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι επιεικής μια φορά, χρειάζεται να είναι δίκαιος 
εκατόν μία φορές. Ο Καντ μας λέει πως ο μαθητής εξεγείρεται όταν ο εκπαιδευτικός κάνει διακρίσεις, 
όταν όλοι οι μαθητές δεν υπάγονται στον ίδιο κανόνα. Δεν χρειάζεται λοιπόν χαμηλή, αλλά ούτε και 
υψηλή βαθμολογία. Χρειάζεται δίκαιη βαθμολογία. Μια τέτοια βαθμολογία πρέπει να έχει περίπου την 
κανονική κατανομή, σύμφωνα με την καμπύλη Gauss. 
 
5.2 Ο τρόπος/ οι τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή 
Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει τη μέτρηση πολλών χαρακτηριστικών του μαθητή, ώστε να 
συμπληρωθεί η συνολική εικόνα του. Συμπεριλαμβάνει την επίδοση, τη συνεργασία με άλλους μαθητές 
και τον εκπαιδευτικό, τη συμμετοχή στην τάξη και στη σχολική ζωή κτλ.  
Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών εξαρτάται από τους στόχους και το περιεχόμενο του εξεταζόμενου 
γνωστικού αντικειμένου. Γενικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο οι παραδοσιακοί όσο και οι 
σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης. 
Για να διαπιστωθεί ο βαθμός και η έκταση, τόσο της επίτευξης των διδακτικών στόχων όσο και της 
συμμετοχής και της δραστηριοποίησης των μαθητών, υπάρχουν ποικίλες τεχνικές. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 
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α. Η προφορική εξέταση. Γίνεται συνήθως με ερωτήσεις που απαιτούν σύντομη (όχι μονολεκτική) ή 
ελεύθερη απάντηση. 
β. Η γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις πρέπει να είναι ιεραρχημένες ως προς το βαθμό 
δυσκολίας και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών κάθε σχολείου. Πάντως, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία ερωτήσεων, όπως:  
-Ελεύθερης ανάπτυξης,  
-Επιλογής σωστού - λάθους, 
-Πολλαπλής επιλογής,  
-Σύντομης απάντησης,  
-Ερμηνείας γραφικών παραστάσεων κτλ.  
γ. Η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα. Συμμετοχή του μαθητή τόσο κατά τη διεξαγωγή της 
διδασκαλίας, όσο και στις δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο του μαθήματος. Επιπλέον, η 
ικανότητα του μαθητή για επικοινωνία και συνεργασία στην τάξη (συμμετοχή στη συζήτηση, κανόνες 
διαλόγου, ανταλλαγή απόψεων και έκφραση συναισθημάτων και εμπειριών, διαπραγματευτική 
ικανότητα κ.ά.). 
δ. Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες. Δίνονται εργασίες είτε ατομικές είτε ομαδικές για διάφορα, 
συνήθως επίκαιρα, κοινωνικά- πολιτικά- οικονομικά ζητήματα. 
ε. Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Εργασίες για τη διαπίστωση της δημιουργικής και 
κριτικής ικανότητας των μαθητών (αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών, χρήση ποικίλων πηγών, 
πρωτότυπη σύλληψη και παρουσίαση εργασιών κτλ). Η βαθμολογία των εργασιών μπορεί να γίνεται είτε 
από τον εκπαιδευτικό είτε από την ομάδα, συνολικά ή από κάθε μέλος της και είναι ανάλογη με την 
ποιότητα της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία, την δημιουργική φαντασία, την αναλυτική 
και συνθετική ικανότητα, την δυσκολία, καθώς και τον τρόπος παρουσίασης. 
στ. Το ενδιαφέρον και οι δραστηριότητες του μαθητή. Το εν λόγω ενδιαφέρον αναφέρεται σε ζητήματα 
του σχολείου (ανάληψη εργασιών, οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων κτλ.), αλλά και γενικότερα σε 
κοινωνικά- πολιτικά- οικονομικά ζητήματα. 
ζ. Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή. Ζητείται από τον μαθητή να αξιολογήσει τη συμμετοχή του στο 
μάθημα, τις εργασίες του, την προφορική ή γραπτή εξέτασή του κτλ., με τρόπο αντικειμενικό, χωρίς 
υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση. 
η. Το Ατομικό Δελτίο Εργασιών και ο φάκελος του μαθητή. Περιλαμβάνει τις εργασίες και τις 
δραστηριότητες του μαθητή. 
 
Εν κατακλείδι, η αξιολόγηση αφορά την γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή. 
Αναφέρεται στις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που απέκτησε ο μαθητής. Ο εκπαιδευτικός, 
εκτός από την «Αριθμητική βαθμολογία», είναι χρήσιμο να συντάσσει για κάθε μαθητή και μια «Ποιοτική 
έκθεση» με βαθμολογία ως εξής: άριστα, πολύ καλά, καλά, σχεδόν καλά. 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι απαραίτητη. Γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και 
τους μαθητές (αυτοαξιολόγηση) για να διαπιστωθεί αν επετεύχθησαν οι στόχοι του μαθήματος, δηλαδή 
αν οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν αποτελεσματικά το έργο τους κι αν οι μαθητές έμαθαν αυτά που 
προβλέπονται από το Α.Π.Σ.  

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 07-04-2014 
 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,        07-04-2014 
Αρ. Πρωτ.      53235/Γ2 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄  

 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ----- 

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 
37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ι λίδ  i d   
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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης 
Γενικού Λυκείου  

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
17. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του 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». 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

20. Την με αριθμ. 16/17-03-2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Άρθρο μόνον 

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης 

Γενικού Λυκείου ως εξής: 

 1. Σκοπός του μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τομείς και θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης 
Υπολογιστών και Πληροφορικής και να αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη. Η 
προσέγγιση που ακολουθείται σχετίζεται με θέματα τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης 
Επιστήμης των Υπολογιστών. Με το πρώτο μέρος να καλύπτει θέματα της Θεωρητικής Επιστήμης των 
Υπολογιστών - από το Πρόβλημα στον Αλγόριθμο και από εκεί στον Προγραμματισμό και τις 
Εφαρμογές του - και το δεύτερο μέρος με την επισκόπηση βασικών τομέων της Εφαρμοσμένης  
Επιστήμης των Υπολογιστών. 

  
2. Στόχοι του μαθήματος 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι μαθητές να: 
● γνωρίσουν τους τομείς τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των 

Υπολογιστών. 
● περιγράφουν βασικές έννοιες της Επιστήμης των Υπολογιστών.  
 
Σε ό,τι αφορά τη Θεωρητική πλευρά της Επιστήμης των υπολογιστών, στόχοι του μαθήματος είναι οι 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π) 

Αν. Τσόχα 36 
115 21 Αθήνα 

ΚΟΙΝ: 
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μαθητές να: 
● περιγράφουν την έννοια του προβλήματος, διακρίνουν την ύπαρξη υπολογιστικών προβλημάτων 

και αναφέρουν τις φάσεις επίλυσής τους.    
● περιγράφουν την έννοια του αλγορίθμου, διακρίνουν την ύπαρξη συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών και τύπων καθώς και αναγνωρίζουν βασικές έννοιες στην Ανάλυση Αλγορίθμων. 
● αναγνωρίσουν τις διάφορες μορφές αναπαράστασης του αλγορίθμου. 
● αναφέρουν τους βασικούς τύπους και δομές δεδομένων, διακρίνουν τις βασικές εντολές και 

δομές που χρησιμοποιούνται σε έναν αλγόριθμο. 
● προσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των δομών δεδομένων. 
● εντοπίζουν και διορθώνουν τα λογικά λάθη ενός αλγορίθμου. 
● δημιουργούν ευκρινές γνωσιακό και οργανωμένο νοητικό σχήμα που να περιλαμβάνει τα είδη και 

τεχνικές προγραμματισμού, με βάση την πρότερη εμπειρία τους. 
● συνδυάζουν αλγοριθμικές δομές και δεδομένα/δομές δεδομένων για να δημιουργούν 

κώδικα/πρόγραμμα. 
● διαπιστώνουν ότι οι σημερινές εφαρμογές είναι αρκετά πολύπλοκες και η δημιουργία τους 

ακολουθεί συγκεκριμένα μοντέλα ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού που εξελίσσονται σε 
συγκεκριμένες φάσεις. 

 
Σε ό,τι αφορά την Εφαρμοσμένη πλευρά της Επιστήμης των υπολογιστών, στόχοι του μαθήματος είναι 
οι μαθητές να: 
● εντάξουν τις γνώσεις τους για τα Λειτουργικά Συστήματα στο σχήμα της Εφαρμοσμένης Επιστήμης 

των Υπολογιστών. 
● εντάξουν τις γνώσεις τους για θέματα σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων, δημιουργία, 

αποθήκευση και ανάκτηση πληροφορίας στο σχήμα της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των 
Υπολογιστών. 

● αιτιολογούν ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται σε οργανωμένες δομές και ότι αυτά ανακτώνται 
μέσω συγκεκριμένων συστημάτων και μεθοδολογιών. 

● εντάξουν τις γνώσεις τους για θέματα επικοινωνίας και δικτύωσης συστημάτων  στο σχήμα της 
Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών. 

● οργανώσουν σε νοητικό μοντέλο τα βασικά θέματα που αφορούν τα δίκτυα επικοινωνίας. 

● εντάξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στο σχήμα της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών, να 
γνωρίσουν τις επιστημονικές περιοχές της εφαρμογής της και να μπορούν να αναφέρουν τομείς 

στους οποίους έχει εφαρμογή η Τεχνητή Νοημοσύνη. 
 
  

3. Στόχοι/Θεματικές ενότητες/Ενδεικτικές δραστηριότητες 

ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
Ενδεικτικά: {ώρες: 1, σελίδες: 2} 

Οι μαθητές να 
περιγράφουν τους 
βασικούς τομείς της 
Επιστήμης των 
Υπολογιστών και να 

 Επιστήμη των Υπολογιστών 
● Θεωρητική Επιστήμη των 

Υπολογιστών (Theoretical 
Computer Science) 

● Εφαρμοσμένη Επιστήμη των 

Να αναζητήσουν στο 
Διαδίκτυο, εργαζόμενοι σε 
ομάδες,  όρους που 
σχετίζονται με την Επιστήμη 
των Υπολογιστών τους, τους 
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μπορούν να αναφερθούν 
στα πεδία τόσο της 
Θεωρητικής όσο και σε 
αυτά της Εφαρμοσμένης 
Επιστήμης των 
Υπολογιστών. 
 

Υπολογιστών (Applied  Computer 
Science) 

 
 

  

τομείς της, τα πεδία 
εφαρμογής καθεμιάς και να 
συσχετίζουν τις έννοιες 
μεταξύ τους. Να γίνει 
απαρίθμηση των πλέον 
γνωστών, από την πληθώρα, 
τομέων που την απαρτίζουν 
και ο σχετικός διαχωρισμός 
τους, σε θεωρητικό και 
εφαρμοσμένο πλαίσιο. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ενισχυτικά το πρότυπο Acm 
Computing System για τυχόν 
αναφορά σε περισσότερους 
τομείς ή έννοιες, όπως για 
παράδειγμα  
η Αρχιτεκτονική της 
πληροφορίας, η 
Υπολογιστική σκέψη κ.ά. 

  

  

ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

2. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   

2.1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ενδεικτικά: {ώρες: 2, σελίδες: 6} 

Οι μαθητές να μπορούν να 
κατατάσσουν ένα 
πρόβλημα στην κατηγορία 
που ανήκει.  
Να μπορούν να διακρίνουν 
την ύπαρξη υπολογιστικών 
και μη προβλημάτων. 

2.1.1 Η έννοια του προβλήματος 
2.1.2 Κατηγορίες Προβλημάτων 

(Επιλύσιμα, μη επιλύσιμα και 
ανοικτά προβλήματα)   

2.1.3 Υπολογιστικά Προβλήματα 

Να δοθούν ενδεικτικά παραδείγματα 
προβλημάτων και οι μαθητές 
εργαζόμενοι σε ομάδες να 
ανακαλύψουν τις κατηγορίες που αυτά 
ανήκουν. 
Μέσω ενδεικτικών παραδειγμάτων οι 
μαθητές να διαπιστώσουν ότι μέρος 
των προβλημάτων μπορεί να επιλυθεί 
με τη βοήθεια υπολογιστή. 

Οι μαθητές να 
περιγράφουν τις φάσεις 
επίλυσης ενός 
υπολογιστικού 
προβλήματος. 

2.1.4 Διαδικασίες επίλυσης 
(υπολογιστικού) προβλήματος 
(Κατανόηση, Ανάλυση - 
Αφαίρεση, Σύνθεση, 
Κατηγοριοποίηση, Γενίκευση). 

Μέσω ενδεικτικού παραδείγματος 
επίλυσης υπολογιστικού προβλήματος 
να αναδειχθούν οι φάσεις επίλυσής 
του. 

2.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 
Ενδεικτικά: {ώρες: 10, σελίδες: 30} 
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Οι μαθητές να 
περιγράφουν την έννοια 
του αλγορίθμου και την 
ύπαρξη συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών του. 

2.2.1 Ορισμός αλγορίθμου 
 2.2.2 Χαρακτηριστικά  
αλγορίθμου 

(καθοριστικότητα, 
αποτελεσματικότητα, 
περατότητα, είσοδος/έξοδος 
κλπ) 

Μέσω αυθεντικών παραδειγμάτων να 
αναγνωρίζουν οι μαθητές την έννοια 
του αλγορίθμου. 
Με παραδείγματα να αναδειχθούν από 
τους μαθητές τα χαρακτηριστικά των 
αντίστοιχων αλγορίθμων. 

Οι μαθητές να αναφέρουν 
και να συσχετίζουν τις 
συγκεκριμένες έννοιες. 

2.2.3 Ανάλυση Αλγορίθμων, 
Θεωρία Υπολογισμού, 
Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, 
Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων. 

Να αναζητήσουν, εργαζόμενοι σε 
ομάδες, στο Διαδίκτυο τους 
συγκεκριμένους όρους. 
Να δημιουργηθεί διαγραμματική 
αναπαράσταση με τη συσχέτισή τους 
(π.χ. με χρήση εννοιολογικού χάρτη). 

Οι μαθητές να αιτιολογούν 
την ύπαρξη διαφόρων 
τύπων αλγορίθμων και να 
επεξηγούν τον τρόπο 
λειτουργίας τους. 

2.2.4 Βασικοί τύποι αλγορίθμων 
όπως: 

● Αλγόριθμοι Σειριακής  και  
Παράλληλης επεξεργασίας 

● Επαναληπτικοί  και 
αναδρομικοί αλγόριθμοι 

Να δοθούν ενδεικτικά παραδείγματα 
αλγορίθμων που να αναδεικνύονται οι 
σχετικές κατηγορίες (π.χ. μέσω του 
αλγορίθμου «Ταξινόμησης Δικτύου» 
μπορεί να αναδειχθεί η φύση της 
παράλληλης επεξεργασίας). 
  

Οι μαθητές να 
αναγνωρίσουν τις 
διάφορες μορφές 
αναπαράστασης του 
αλγορίθμου και να 
μπορούν να επιλέγουν την 
πλέον κατάλληλη για 
συγκεκριμένο πρόβλημα. 

2.2.5 Αναπαράσταση αλγορίθμου 
Φυσική γλώσσα, 
ψευδοκώδικας, γλώσσα 
προγραμματισμού (οπτικός ή 
κειμενικός τρόπος) και 
μεθοδολογίες διαγραμματικής 
αναπαράστασης αλγορίθμων 
(π.χ. λογικό διάγραμμα) 

Να επιδειχθούν μέσω απλού 
παραδείγματος αλγορίθμου (π.χ. η 
αντιμετάθεση τιμών δύο μεταβλητών) 
οι  διάφορες μορφές αναπαράστασης. 
 

Οι μαθητές να αναφέρουν 
τους βασικούς τύπους και 
δομές δεδομένων που  
χρησιμοποιούνται σε 
αλγορίθμους. 

2.2.6 Δεδομένα και 
αναπαράστασή τους 

• Απλά δεδομένα 

• Δομές δεδομένων 
○ Στατικές 
○ Δυναμικές 

Μέσω παραδειγμάτων να αναδειχθούν 
οι διάφοροι τύποι και δομές 
δεδομένων (ακέραιοι, πραγματικοί, 
χαρακτήρες, λογικοί, τύποι οριζόμενοι 
από το χρήστη, εγγραφές, πίνακες, 
σύνολα, αρχεία, λίστες, στοίβες, ουρές, 
δένδρα, γράφοι). 

Οι μαθητές να διακρίνουν 
τις βασικές εντολές και 
δομές που 
χρησιμοποιούνται σε έναν 
αλγόριθμο. 

2.2.7 Εντολές και δομές 
αλγορίθμου 

• Εντολές αλγορίθμου 
○ εισόδου 
○ εξόδου 
○ εκχώρησης τιμής 

• Δομές αλγορίθμων 

Να επιδειχθούν, μέσω παραδείγματος 
αλγορίθμου, η χρήση απλών εντολών 
και δομών που χρησιμοποιούν οι 
αλγόριθμοι  (π.χ. να γίνει αυτό μέσω 
του αλγορίθμου της ταξινόμησης 
επιλογής). 

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΞΛΔ-ΔΑ6



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού Λυκείου»  

του Υποέργου 3 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»  
των  Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 & 3 -Οριζόντια Πράξη», 

05/2014 

ΙΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 05/ 2014                                                       128/157 

○ Δομή Ακολουθίας 
○ Δομή Επιλογής 
○ Δομή Επανάληψης 

(βρόχοι και 
αναδρομή). 

Οι μαθητές να 
προσδιορίζουν τον τρόπο 
λειτουργίας των δομών 
δεδομένων. 

2.2.8 Βασικές αλγοριθμικές 
λειτουργίες σε δομές 
δεδομένων 
(εισαγωγή, διαγραφή, 
απαρίθμηση, εντοπισμός …) 

Μέσω αυθεντικών παραδειγμάτων 
(από τον πραγματικό κόσμο) να 
παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας 
των αντίστοιχων δομών δεδομένων. 

Οι μαθητές να εντοπίζουν 
και να διορθώνουν τα 
λογικά λάθη ενός 
αλγορίθμου. 
Οι μαθητές να εξηγούν την 
ανάγκη δημιουργίας της 
κατάλληλης τεκμηρίωσης. 

2.2.9 Εκσφαλμάτωση σε λογικά 
λάθη 
 
2.2.10 Τεκμηρίωση 

Να αναδειχθούν μέσω παραδείγματος 
αλγορίθμου (π.χ. της αντιμετάθεσης 
τιμών δύο μεταβλητών) περιπτώσεις 
λογικών λαθών. 
Να επιδειχθεί μέσω παραδείγματος η 
τεκμηρίωση αλγορίθμου. 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Ενδεικτικά: {ώρες: 6, σελ: 20} 

Οι μαθητές να 
δημιουργήσουν ευκρινές 
γνωσιακό και οργανωμένο 
νοητικό σχήμα που να 
περιλαμβάνει τα είδη και 
τεχνικές προγραμματισμού, 
με βάση την εμπειρία 
προγραμματισμού από το 
Δημοτικό, το Γυμνάσιο και 
(πιθανόν) την Α΄ τάξη ΓΕΛ. 

2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες 
προγραμματισμού και 
«Προγραμματιστικά 
Υποδείγματα». 

Αναφορά στα «Προγραμματιστικά 
Υποδείγματα» (προστακτικός, 
δηλωτικός, λογικός και λοιπά πρότυπα 
προγραμματισμού). 
Αναφορά σε προγραμματιστικές 
τεχνικές και είδη προγραμματισμού. 
Να δοθεί έμφαση στην προσέγγιση του 
δομημένου προγραμματισμού κύρια με 
παρουσίαση προγραμμάτων. 
Σύνδεση με το/τα είδη 
προγραμματισμού που γνώρισαν μέχρι 
σήμερα. 

Οι μαθητές να συνδυάσουν 
αλγοριθμικές δομές και 
δεδομένα/δομές 
δεδομένων για να 
δημιουργήσουν 
κώδικα/πρόγραμμα. 

2.3..2 Σχεδίαση και συγγραφή 
κώδικα. 

Υλοποίηση σε κώδικα ενός απλού ήδη 
γνωστού και κατά προτίμηση 
υλοποιημένου σε προηγούμενο στάδιο 
αλγορίθμου (π.χ. αλγόριθμος 
αντιμετάθεσης, αλγόριθμος σειριακής 
αναζήτησης με χρήση πίνακα…). 
Να επιδειχθεί μέσω του παραπάνω 
παραδείγματος, η διαδικασία της 
μετάφρασης/διερμηνείας και 
εκσφαλμάτωσης κύρια συντακτικών 
λαθών. 
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Αναφορά σε τεχνικές 
επαναχρησιμοποίησης κώδικα, όπως 
διαδικασίες, συναρτήσεις, 
βιβλιοθήκες. 

Οι μαθητές να 
διαπιστώσουν ότι οι 
σημερινές εφαρμογές είναι 
αρκετά πολύπλοκες και η 
δημιουργία τους ακολουθεί 
συγκεκριμένα μοντέλα 
ανάπτυξης εφαρμογών 
λογισμικού που 
εξελίσσονται σε 
συγκεκριμένες φάσεις. 

2.3.3 Κύκλος ζωής εφαρμογής 
λογισμικού 
Φάσεις: Ανάλυση, σχεδίαση, 
υλοποίηση, λειτουργία και 
συντήρηση. 

 
 

Να γίνει αναφορά μέσω 
παραδείγματος στις φάσεις ανάπτυξης 
μιας επιλεγμένης εφαρμογής 
λογισμικού. 
Να γίνει αναφορά στη συνεργασία 
ομάδων ανάπτυξης λογισμικού για 
ολοκληρωμένες εφαρμογές. 
Να γίνει συζήτηση για εφαρμογές 
ανοικτού ή μη κώδικα. 

  

ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Ενδεικτικά: {ώρες: 8, σελίδες: 20} 

Οι μαθητές να εντάξουν 
τις γνώσεις τους για τα 
Λειτουργικά Συστήματα 
στο σχήμα της 
Εφαρμοσμένης Επιστήμης 
των Υπολογιστών. 
 

3.1 Λειτουργικά Συστήματα (Λ.Σ.) 

Περιγραφή της έννοιας του Λ.Σ.  

Βασικές εργασίες του Λ.Σ.  

● Διαχείριση της Κεντρικής 
Μονάδας Επεξεργασίας 

● Διαχείριση της Μνήμης 

● Διαχείριση του Συστήματος 
Αρχείων   

● Διαχείριση των Εισόδων και 
Εξόδων 

Γνωστά Λ.Σ. 

Τι είναι το Λ.Σ. 
Ποιoν σκοπό εξυπηρετεί.  
Αναφορά στις βασικές λειτουργίες 
του. 
Σύντομη παρουσίαση γνωστών 
Λ.Σ. 
 
 

Οι μαθητές να εντάξουν 
τις γνώσεις τους για 
θέματα σχετικά με τη 
διαχείριση δεδομένων, 
δημιουργία, αποθήκευση 
και ανάκτηση 
πληροφορίας στο σχήμα 
της Εφαρμοσμένης 
Επιστήμης των 
Υπολογιστών. 
 
Οι μαθητές να 

3.2 Πληροφοριακά συστήματα 
Συστήματα διαχείρισης δεδομένων 
Αρχιτεκτονικές αποθήκευσης 

● Άμεσης πρόσβασης  
● Βασισμένες σε δίκτυο 
● Βασισμένες σε σύννεφο 

Βάσεις δεδομένων  
● Δομή 
● Σχεσιακές Βάσεις. Σύστημα 

Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων  
● Γλώσσες Ερωτοαποκρίσεων 

(SQL, XML) 

Να γίνει συζήτηση που να 
αναδειχθούν οι πρότερες γνώσεις 
για θέματα διαχείρισης 
αποθήκευσης και ανάκτησης 
δεδομένων σε γενικό επίπεδο 
(web, βάσεις δεδομένων κ.α.). 
Αφού διαπιστωθεί το επίπεδο των 
γνώσεων των μαθητών, να 
επιχειρηθεί να ολοκληρωθούν 
αυτές στο μέτρο που αυτό είναι 
εφικτό.   
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αιτιολογούν  ότι τα 
δεδομένα αποθηκεύονται 
σε οργανωμένες δομές 
και ότι αυτά ανακτώνται 
μέσω συγκεκριμένων 
συστημάτων και 
μεθοδολογιών. 

  

Οι μαθητές να εντάξουν 
τις γνώσεις τους για 
θέματα επικοινωνίας και 
δικτύωσης συστημάτων  
στο σχήμα της 
Εφαρμοσμένης Επιστήμης 
των Υπολογιστών. 
 
Οι μαθητές να 
οργανώσουν σε νοητικό 
μοντέλο τα βασικά θέματα 
που αφορούν τα δίκτυα 
επικοινωνίας. 

3.3 Δίκτυα 
● Ορισμός δικτύου Η/Υ 
● Στοιχεία δικτύου  

○ υπολογιστικά 
συστήματα και 
συσκευές 

○ μονάδες μεταγωγής 
○ γραμμές μετάδοσης 

● Κατηγορίες δικτύων 
○ βάσει περιοχής 
○ βάσει μέσων μετάδοσης 
○ βάσει τεχνικής 

προώθησης της 
πληροφορίας 

● Τοπολογίες δικτύων 
● Σύγχρονες υπηρεσίες δικτύων 

Μέσω ανάκλησης γνώσεων ή 
αναζήτησης (και με τη χρήση 
εννοιολογικού χάρτη), να 
απεικονιστούν τα θέματα που 
διαπραγματεύεται η ενότητα. 

Οι μαθητές να εντάξουν 
την Τεχνητή Νοημοσύνη 
στο σχήμα της 
Εφαρμοσμένης Επιστήμης 
των Υπολογιστών, να 
γνωρίσουν τις 
επιστημονικές περιοχές 
της εφαρμογής της 
Τεχνητής Νοημοσύνης να 
μπορούν να αναφέρουν 
τομείς στους οποίους έχει 
εφαρμογή η Τεχνητή 
Νοημοσύνη. 

3.4 Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.) 

● Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη 

● Εξέλιξη της Τεχνητής 
Νοημοσύνης 

● Τομείς Εφαρμογής της Τ.Ν. 

● Αναφορά σε γλώσσες 
προγραμματισμού που 
χρησιμοποιούνται στην Τ.Ν. 

Να αναζητηθούν οι επιστημονικές 
περιοχές στις οποίες μπορεί να 
έχει εφαρμογή η Τ.Ν. 
Να αναδειχθεί ο ρόλος της Τ.Ν σε 
σύνθετα προβλήματα. 
Να αναφερθούν οι τομείς 
εφαρμογής της Τ.Ν (μηχανική 
μάθηση, συμπερασματολογία, 
ρομποτική κ.ά.)  
Να γίνει αναφορά σε Γλώσσες 
Λογικού. Προγραμματισμού που 
χρησιμοποιούνται στην Τ.Ν. 

  

4.Διδακτική μεθοδολογία 
● Η διδακτική του μαθήματος σχετίζεται με τον κοινωνικό εποικοδομισμό και τις σύγχρονες 

θεωρήσεις για την «επεξεργασία των πληροφοριών». 
● Οι διδακτικές προσεγγίσεις πρέπει να καλύπτουν όλα τα επίπεδα των σύγχρονων 

Στοχοταξινομιών και να σχετίζονται με τους πλέον αποδεκτούς τύπους Νοημοσύνης. Όσον 
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αφορά τις εκπαιδευτικές τεχνικές προτείνεται να ακολουθούνται οι πλέον ενεργητικές εξ 
αυτών. Χρησιμοποιούνται αυθεντικά παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο. 

● Το μάθημα γίνεται σε εργαστηριακό περιβάλλον ακολουθώντας μεθόδους αναζήτησης 
και ανακάλυψης. Ως κοινωνική οργάνωση της τάξης ακολουθείται η ομαδοσυνεργατική 
προσέγγιση. Ο καθηγητής λειτουργεί ως διευκολυντής για την οικοδόμηση της γνώσης 
από τον μαθητή κινούμενος με τεχνικές του «πλαισίου στήριξης» (scaffolding). 

● Με κατάλληλα απλά παραδείγματα επιδιώκεται οι μαθητές να αντιληφθούν τις διάφορες 
έννοιες και να είναι ικανοί να αξιολογούν και οργανώνουν τις έννοιες αυτές σε νοητικές 
δομές, συστηματοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις πρότερες εμπειρίες τους.  

 
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

 
Αθήνα, 07-04-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 1ο : 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΕΛΙΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 6% 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Α’ τάξη ΓΕΛ 
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ΤΜΗΜΑ 2ο : 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΕΛΙΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 6% 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α’ τάξη ΓΕΛ 

 

  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3ο : 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΕΛΙΔΩΝ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗΜΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 6% 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Β’ τάξη ΓΕΛ 

 
  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4ο : 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΕΛΙΔΩΝ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗΜΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 6% 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Β’ τάξη ΓΕΛ 
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ΤΜΗΜΑ 5ο : 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΕΛΙΔΩΝ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗΜΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 6% 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ 

Η/Υ 

Β’ τάξη ΓΕΛ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

  
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
      ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
       ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
                      
                      Αθήνα,  __ . __ . 2014 
                      Αρ. Πρωτ.: ___________ 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     05 / 2014 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ________ (0_)  

 (Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού ___. ___ . 2014) 
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της Πράξης  
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21oυ ΑΙΩΝΑ)-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ»  

ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 295450 
 

 

στο πλαίσιο του Υποέργου 3  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» 

 

των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ 

του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

  

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

και από Εθνικούς Πόρους 

 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΞΛΔ-ΔΑ6



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού Λυκείου»  

του Υποέργου 3 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»  
των  Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 & 3 -Οριζόντια Πράξη», 

05/2014 

ΙΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 05/ 2014                                                       137/157 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
Άρθρο 1: Ορισμοί 
Άρθρο 2: Αντικείμενο του Έργου 
Άρθρο 3: Γλώσσα της Σύμβασης 
Άρθρο 4: Ιεράρχηση Συμβατικών Τευχών 
Άρθρο 5: Έγγραφη Επικοινωνία 
Άρθρο 6: Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου 
Άρθρο 7: Εμπιστευτικότητα 
Άρθρο 8: Υποκατάσταση Αναδόχου 
Άρθρο 9: Υπεργολαβία 
Άρθρο 10: Διάθεση Προσωπικού 
Άρθρο 11: Παροχή Εγγράφων-Πληροφοριών 
Άρθρο 12: Παροχή Πρόσβασης 
Άρθρο 13: Συνδρομή σε Θέματα Επικοινωνίας με Τρίτους 
Άρθρο 14: Γενικές Υποχρεώσεις 
Άρθρο 15: Ασφάλιση 
Άρθρο 16: Αποζημίωση 
Άρθρο 17: Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών 
Άρθρο 18:  Κυριότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών 
Άρθρο 19: Γενικές Διατάξεις 
Άρθρο 20: Τίμημα 
Άρθρο 21: Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις 
Άρθρο 22:  Τροποποίηση Σύμβασης-Επέκταση Αντικειμένου 
Άρθρο 23:  Καταγγελία εκ Μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
Άρθρο 24:  Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

                       
 

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα  ___ . ___ .  2014, ημέρα  ____________,  μεταξύ : 

 

α) αφενός του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) ή Αναθέτουσα Αρχή, που εδρεύει στην 

Αθήνα (επί της οδού: Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11 521, Αμπελόκηποι) εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον 

Πρόεδρο κo  Σωτήριο Γκλαβά   

    και την Επιστημονικά Υπεύθυνη κα Ελένη Ρόδη 

 

β) αφετέρου της εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) με την επωνυμία 

__________________________________________________________________ που 

εδρεύει στ__  _______________________  , επί της οδού  ___________________________ ,      με 

Α.Φ.Μ. _________________________ ,     Δ.Ο.Υ. ______________________ (αποκαλούμενη στη 

συνέχεια o Ανάδοχος) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ____  

______________________________________                                                       , Ιδιότητα   

________________________ , με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας _______________________  

συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
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Προοίμιο 
 

      Σε συνέχεια του Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού με αριθ. διακ.  05 / 2014, ο οποίος προκηρύχθηκε 

από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ’ αρ. πρωτ. 3933/17. 04. 2014  Προκήρυξη (στο εξής: «η 

Προκήρυξη») και ο οποίος κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ’ αρ. πρωτ. _____ / __ . __ . 2014 

σχετική Απόφαση Κατακύρωσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου με τίτλο 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» και για το Τμήμα 

υπ’ αριθ. _______ (____) , σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, της υπ’ 

αριθ. πρωτ. ___ / __ . __ . 2014 Προσφοράς του Αναδόχου, καθώς και των τευχών Δημοπράτησης. 

 

Για την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις και το θεσμικό πλαίσιο που ορίζονται στην 

σχετική Προκήρυξη του Διαγωνισμού, και : 

i. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. ____________________________________________________ 

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.  

ii. Την υπ’ αριθ. πρωτ. _____ / __ . __ . 2014 Πρόσκληση τ___ 

_________________________________________, προκειμένου να προσκομίσει τα 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

iii. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. _____ / __ . __ . 2014  Σφραγισμένο Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, που κατέθεσε o 

_______________________________________________________________ .  

iv. Την υπ’ αρ. πρωτ _____ / __ . __ . 2014 Απόφαση Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης του 

Αποτελέσματος του ……………………………………………………….., του σχετικού διαγωνισμού προς 

την εταιρεία _____________________________________________________. 

v. Την προσφορά του Αναδόχου υπ’ αρ. πρωτ. ____ / __ . __ . 2014 . 
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Ο Ρ Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

Α Ρ Θ Ρ Ο  1  

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. 
 
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 
εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 
τηλεομοιοτυπιών. 
 
 
Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς. 
 
Διακήρυξη: Η σχετική διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής με αριθμ. πρωτ ..............................  
(αριθμ.πρωτ.) με βάση την οποία διενεργήθηκε ο αντίστοιχος διαγωνισμός στις .... (ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού) για την ανάδειξη του Αναδόχου. 
 
Προσφορά: Η από  ......  (ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς) προσφορά του 
Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του 
Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
 
Συμβατικό Τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. 
 
Παραδοτέα: Όλα τα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει ο 
Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 
έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των 
Παραδοτέων του Έργου. 
 
Διοικητική Εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το Φυσικό αντικείμενο του παρόντος Έργου περιλαμβάνει:  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 με τίτλο «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα 

μαθήματα του Γενικού Λυκείου», της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα 

σπουδών» -Οριζόντια Πράξη, παραδόθηκε εκπαιδευτικό υλικό για το νέο μάθημα 

_____________________ του Γενικού Λυκείου σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». Πρόκειται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού 

υλικού –Βιβλίο Μαθητή– εξ αρχής λόγω της εισαγωγής νέων διδακτικών αντικειμένων για τα οποία δεν 

υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό. 

Το υλικό που επελέγη ακολουθεί τις προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί από το Ι.Ε.Π. για τις 

ανάγκες της Πράξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική 
γλώσσα συνετάχθη επίσης και υπεβλήθη το ως άνω Παραδοτέο και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, 
εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού που έχει χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης 
και δεσμεύει με τους όρους της τόσο την Αναθέτουσα Αρχή, όσο και τον Ανάδοχο, ενώ η απόφαση Κατακύρωσης 
του Έργου και η Προσφορά του Αναδόχου ισχύουν μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την 
εφαρμογή της Σύμβασης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Εντολές) πραγματοποιείται 
ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων είναι τα ακόλουθα: 
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Για την Αναθέτουσα Αρχή:  
Επωνυμία       Ι.Ε.Π.  κα  Ελένη Ρόδη (Επιστημονικά Υπεύθυνη) 
                         Γραφείο 6ου  ορόφου 
Ταχ.Δ/νση     Αν. Τσόχα 36 
Ταχ.κωδ         11 521   – ΠΟΛΗ    ΑΘΗΝΑ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Τηλέφωνο     210 …………………  - fax  210 ………………. 
Email              ………………………………………………………….. 
 
 
Για τον Ανάδοχο:    
Επωνυμία       . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ταχ. Δ/νση     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ταχ. κωδ.       . . . . .     –  ΠΟΛΗ     . . . . . . . 
Τηλέφωνο      . . . . . . . . . .       fax   . . . . . . . . . . 
Email               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του 
Εγγράφου και την απόδειξη της. 
 
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή 
απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 
πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΈΡΓΟΥ 

6.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση και 
της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της. 

6.2 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση. 

6.3 Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής χρονολογούνται, αριθμούνται 
και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 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 τον Ανάδοχο 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 
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καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να αποδεικνύονται με σχετικά 

έγγραφα από τον Ανάδοχο.  

          Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα 

Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με 

στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 

έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.  

         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 τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, 

έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται 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 υποχρεούται να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της 

παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

 

 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος ΔΕΝ αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του 

Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του 

και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης 

από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και 

την παράλειψή της στο μέλλον. 

 

 Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της 

υλοποίησης του Έργου στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες 

με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Δεν δεσμεύει 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 
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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 τον Ανάδοχο παρέχει την διακριτική 

ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του 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 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.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

8.2        Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση 
της Σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

9.1 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους 
που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / 
υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη 
υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Για την 
αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα 
πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

9.2 Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο και το αργότερο μέχρι την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

10.2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

11.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, 
σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 
γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική 
παραλαβή του Έργου ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

12.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε ήδη υπάρχουσες εφαρμογές 
της, εφ' όσον αυτές έχουν συνάφεια με το Έργο. 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
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Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην 
επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ' όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή 
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος 
δύναται να ενεργεί εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι τρίτων αποκλειστικά στο πλαίσιο των αναγκών του 
Έργου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

14.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή 
και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

14.2 Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠΕ, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του και να συμορφώνεται σε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 
με την εκτέλεση του Έργου. 

14.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων.. 

14.4 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε 
και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
και τα στελέχη της ΕΠΠ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.  

14.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

14.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση 
του Έργου. 

14.7 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

14.8 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους 
Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10). 
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ΑΡΘΡΟ 15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

15.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς φορείς καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του 
πράξουν το ίδιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

16.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 
αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ 
μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των Συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και σε κάθε 
περίπτωση δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς της με τρίτο σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης και 
την υλοποίηση του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή τον ενημέρωσε γραπτώς και 
εγκαίρως για την ύπαρξη της διαφοράς αυτής και ότι η εν λόγω διαφορά οφείλεται σε παράβαση των 
Συμβατικών του υποχρεώσεων. 

16.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του 
Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και 
εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

17.1 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν και να παρασχεθούν στα πλαίσια 
της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσής τους ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε 
άποψη, με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της Σύμβασης και την από ______/ __ . __ . 2014 Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου. 

17.2 Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το χρόνο παράδοσής 
τους, έχει ο Ανάδοχος. Η συμμετοχή του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης του Έργου, έχει στόχο την παρακολούθηση της πορείας του και τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των 
προβλεπομένων στην παρούσα, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι το Έργο θα εκτελεστεί 
από κοινού. 

17.3 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του Έργου δεν 
εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις 
της σχετικά με την πορεία του εν λόγω τμήματος του Έργου. Ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
αυτές υποχρεούται, να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του. 

17.4 Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης 
καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα 
οριζόμενα στη Σύμβαση. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18.  ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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18.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα περιγραφόμενα στη 

Σύμβαση προϊόντα ελεύθερα από κάθε βάρος ή/και περαιτέρω δικαίωμα τρίτου και να καλύψει 

με δικές του δαπάνες την απαλλαγή από οποιουσδήποτε περιορισμούς εμποδίζουν ή θα 

εμπόδιζαν στο μέλλον την εκμετάλλευση των προϊόντων από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με 

τους όρους της χρήσης και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσή της. Συνδρομές και σχετικά 

έξοδα που μπορεί να δικαιολογηθούν κατά την εκτέλεση του Έργου θα πρέπει να προβλέπονται 

ρητά από την Προσφορά του Αναδόχου, να κοστολογούνται στην Οικονομική Προσφορά του . 

18.2. Η κυριότητα παραδοτέων στην ανάπτυξη των οποίων με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλει ενεργά η 

Αναθέτουσα Αρχή ανήκει εξαρχής στην τελευταία, τουλάχιστον κατά το μέρος που τα αντίστοιχα 

παραδοτέα παράγονται από αυτή.  

Στα παραπάνω αναφερόμενα καλύπτεται και όλο το περιεχόμενο και όποια βοηθητικά στοιχεία, 

θα αναπτυχθούν για τις ανάγκες του Έργου.  

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του Έργου μεταβιβάζεται, επ’ αόριστον, 

στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση απ’ αυτήν, από τη 

γέννησή του. 

18.3. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 

στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων 

και στοιχείων, αλλά ΔΕΝ επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς 

της παρούσας Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

18.4 Εάν τρίτοι αποδεικνύουν δικαιώματα επί των υπηρεσιών που παρέχει ο Ανάδοχος, με αποτέλεσμα 

η Αναθέτουσα Αρχή να εμποδίζεται στη χρήση τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές 

του δαπάνες σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την παροχή ποσοτικά και ποιοτικά ίσων υπηρεσιών 

επί των οποίων τρίτοι δεν θα έχουν τέτοια δικαιώματα. 

18.5 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή, εν γένει, ενδίκου βοηθήματος 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 τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας 

Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος, αφενός, βαρύνεται 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 και, αφετέρου, υποχρεούται να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της 

παραπάνω αγωγής ή, εν γένει, του ενδίκου βοηθήματος. 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 

19.1 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που 
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις 
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που καθορίζονται στη 
Σύμβαση.  

19.2 Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα 
με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο 
τιμολόγιο. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΙΜΗΜΑ 
 
20.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των 
___________________________________________________ Ευρώ. 
 
20.2   Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του Έργου (Συμβατικό Τίμημα + ΦΠΑ …...%),   ανέρχεται   στο   ποσό   
των   _______________________________________ Ευρώ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
21.1 Οι πληρωμή του συνολικού τιμήματος του Έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

_____/ __. __ . 2014 Προκήρυξη και την υπ’ αριθ. πρωτ. ____/ __. __. 2014 προσφορά του Αναδόχου και η 
εξόφληση μετά την οριστική παράδοση του Παραδοτέου και την ποιοτική παραλαβή του από την Επιτροπή 
Παραλαβής του Έργου, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει α) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) 
την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους.  

Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή ως εξής: 

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

o Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη 
ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10 %, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 22.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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22.1.  Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται εφόσον συμφωνήσουν γραπτώς προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη, μετά από προηγούμενη ΘΕΤΙΚΗ γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής. Όριο της τροποποίησης αποτελεί η 
μη ουσιώδης μεταβολή των όρων της διακήρυξης, της πράξης κατακύρωσης και της προσφοράς του 
Αναδόχου και η πράξη τροποποίησης οφείλει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. 

 

 

ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 23.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 
α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώσει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη 
όρο της Σύμβασης, παρά τις προς συμμόρφωση επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής 
 
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής 
 
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή συνδιαλλαγή, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων 
 
δ) εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 του 
Π.Δ. 60/2007. 
 
ε) εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας 
 

 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής 
της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) 
προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με 
την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

 
Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, εφόσον κρίνει ότι διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, 
βεβαιώνει με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση την αξία του καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

 Σε περίπτωση καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 
πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν τμήμα του Έργου προς τον Ανάδοχο μέχρις 
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως προς το συγκεκριμένο τμήμα. 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 24.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

24.1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

24.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 
Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

24.3. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 
στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. 

 
Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε 

πέντε (05) πρωτότυπα. Από αυτά, τα τέσσερα (04) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (01) 

έλαβε ο Ανάδοχος.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ 

                                                                     

 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

 

 

                                                                        ΕΛΕΝΗ ΡΟΔΗ 
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 (ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
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Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

(συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου κάθε νομικού προσώπου που υποβάλλει 
προσφορά) 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Στο πλαίσιο του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα 
μαθήματα του Γενικού Λυκείου» και για το Τμήμα υπ’ αριθ. _______ (____) με αριθμό τεύχους 

προκήρυξης 05 / 2014, του ΙΕΠ, μέχρι και την…………………………………………………………. (συμπληρώνεται η ημερομηνία) 

 

 - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της  συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκίας, απάτης,  νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (σύμφωνα με το αρθ. 43,παρ. 1 του 

Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 - δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

 - είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις  τους. 

 - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, (στην περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν 

την άσκηση του επαγγέλματος τους). 

 - ότι δεν τελούν  υπό κοινή εκκαθάριση  του  κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,  ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

ΠΡΟΣ(1): ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  
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(μόνο για  αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

                                            

- Σε περίπτωση που πρόκειται να του κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του προαναφερθέντος διαγωνισμού, να 

αναλαμβάνει την  υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζει η  

παρούσα προκήρυξη εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση  σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της 

σε αυτόν, τα οποία οφείλει να  υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο 

. 

- θα δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού. 

 

 

θα δηλώνεται ότι η προσφορά συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και 

τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------κ.λ.π. 

Ημερομηνία:      ….……/     /2014 

Ο – Η Δηλών/ ούσα 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 

          

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «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. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
  

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΞΛΔ-ΔΑ6



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού Λυκείου»  

του Υποέργου 3 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»  
των  Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 & 3 -Οριζόντια Πράξη», 

05/2014 

ΙΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 05/ 2014                                                       155/157 

ΙΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εκδότης: _________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης:_______ 

Προς:  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν      για € (ΕΥΡΩ) _________ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ_____) 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του  δικαιώματος τής διαιρέσεως και 
διηζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα: της Εταιρίας/Φορέα ……………….. οδός …………………. Αριθμός 
……………… ΤΚ ……………………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών/Φορέων 

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των Ευρώ.............................., για τη Συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό του Ι.Ε.Π.  για 
εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού Λυκείου» και 
για το Τμήμα υπ’ αριθ. _______ (____) ,συνολικής αξίας (________  €- ΑΞΊΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη υπ’ αριθμό 05 / 2014 Προκήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις. 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα: της εν λόγω Εταιρίας/Φορέα.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας.}Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας. Η καταβολή του ποσού 
γίνεται με μόνη τη δήλωσή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 210 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) 
……………………….……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 1 (ένα) μήνα από 
τον χρόνο ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού) 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΙΙ . ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης: _________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης:_______ 

Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) 

Αν. Τσόχα  36, 115 21-Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν  ________  για € (ΕΥΡΩ)   _________ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ_____) 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διηζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα : της Εταιρίας/φορέα …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών/Φορέων 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των Ευρώ .........................................................................................., για τη Καλή Εκτέλεση των 
Όρων της Σύμβασης, του Διαγωνισμού του Ι.Ε.Π.  «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα νέα μαθήματα 
του Γενικού Λυκείου»  και για το Τμήμα υπ’ αριθ. _______ (____), συνολικής συμβατικης αξίας 
.......................................................................................... , σύμφωνα με τη υπ’ αριθμό 05 / 2014  Προκήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις. 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα: της εν λόγω Εταιρίας/Φορέα.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας.}Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας. Η καταβολή του ποσού 
γίνεται με μόνη τη δήλωσή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 210 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) 
……………………….……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 1 (ένα) μήνα από 
τον χρόνο ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού) 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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