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ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Ταχ. Δ/νση         : Αν. Τσόχα 36 
Τ. Κ. – Πόλη       : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ 
Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr 
Πληροφορίες : Ε.Μ. Καπνιάρη 
Τηλέφωνο : 213 133 5156 
Φαξ : 213 133 5102 
e-mail : empapniari@iep.edu.gr 

 

 

Αθήνα, …./04/2018 

Αρ. Πρωτ.:

 

ΠΡΟΣ:  ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου βαθμολόγησης απαντήσεων σε 

ανοικτές ερωτήσεις  PISA 2018 

 

Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π, κ. Γεράσιμος Κουζέλης έχοντας υπόψη:  

1. Το ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Την υπ’ αρ. 226403/Γ1/21.12.2017 (ΦΕΚ 13/16.01.2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων: Τροποποίηση της αρ. 192182/Γ1/26.11.2015 Υ.Α. με θέμα «Παύση της 

θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ορισμός 

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

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. …../   απόσπασμα του Δ.Σ. περί έγκρισης διαπραγμάτευσης, για απευθείας ανάθεση με το 

ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ. 

4. Η υπ’ αρ. πρωτ. ……../ σχετική ανάληψη δέσμευσης.  

 

Προσκαλεί το ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ να υποβάλει προσφορά για την ανάληψη του έργου «Βαθμολόγηση PISA 2018»  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής της έρευνας PISA 2018, στην οποία παίρνουν μέρος 6.300 περίπου μαθητές, 

απαιτείται να γίνει βαθμολόγηση των απαντήσεων σε ανοικτού τύπου ερωτήσεις. 

Οι θεματικές ενότητες και ο αντίστοιχος αριθμός απαντήσεων οι οποίοι θα βαθμολογηθούνε είναι: 

Κατανόηση κειμένου: 125.046 απαντήσεις μαθητών 

Μαθηματικά: 19.329 απαντήσεις μαθητών 

Φυσικές Επιστήμες: 36.384 απαντήσεις μαθητών 

Γνώσεις και δεξιότητες του πολίτη κόσμου: 15.327 απαντήσεις μαθητών 

Ένας μικρός αριθμός απαντήσεων είναι στα αγγλικά. 

http://www.iep.edu.gr/
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Διαδικασία βαθμολόγησης  

1) Οι ανοικτές ερωτήσεις και απαντήσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και όλη η διαδικασία της 

βαθμολόγησης γίνεται ηλεκτρονικά. 

2) Πριν τη βαθμολόγηση προηγείται επιμόρφωση από προσωπικό του PISA για τον τρόπο που διορθώνεται η 

κάθε ερώτηση. 

3) Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του PISA κάθε βαθμολογητής διορθώνει 2 Set ερωτήσεων ακολουθώντας ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων σε καθημερινή βάση  

4) Εκτίμηση ημερών και ωρών εργασίας για κάθε βαθμολογητή (συμπεριλαμβάνεται η επιμόρφωση και 

βαθμολόγηση): 

 Κατανόηση κειμένου: 25 ημέρες /6 ώρες την ημέρα 

 Μαθηματικά: 12 ημέρες /5 ώρες την ημέρα 

 Φυσικές επιστήμες: 23ημέρες /6 ώρες την ημέρα 

 Γνώσεις και δεξιότητες του πολίτη κόσμου 10 ημέρες /6 ώρες την ημέρα 

 

2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

2.1 Ο ανάδοχος καλείται να συστήσει ομάδα έργου για τη βαθμολόγηση των ανοικτών ερωτήσεων PISA η 

οποία θα αποτελείται:  

I. Από 16 φιλολόγους οι οποίοι θα διαθέτουν:  

 Πτυχίο Φιλολογίας ή Ξένων Φιλολογιών ή Δημοτικής Εκπαίδευσης ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ή ισότιμων και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ της αλλοδαπής και  

 Οι 4 από τους 16 κατ’ ελάχιστον να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

II. Από 4 μαθηματικούς οι οποίοι θα διαθέτουν:  

 Πτυχίο Μαθηματικών ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμων και 

αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ της αλλοδαπής και  

 Οι 2 από τους 4 κατ’ ελάχιστον να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2. 

III. Από 4 πτυχιούχους φυσικών επιστημών οι οποίοι θα διαθέτουν:  

 Πτυχίο Φυσικής ή Χημείας ή Βιολογίας ή Γεωλογίας, ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ή ισότιμων και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ της αλλοδαπής 

 Οι 2 από τους 4 κατ’ ελάχιστον να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 

2.2 Αντικατάσταση των Στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά του αναδόχου 

επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και με άτομα 

ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά. 
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2.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου 

στην εκτέλεση του Έργου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

2.4  Σε περίπτωση ανάγκης για συμπλήρωση των Στελεχών της Ομάδας Έργου με νέα επιπλέον στελέχη (πέραν 

αυτόν που αναφέρονται στην προσφορά), αυτό επιτρέπεται μόνο με στελέχη ανάλογων προσόντων με αυτά 

που αναφέρονται στην πρόσκληση και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.   

2.5 Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης 

εργασίας με το Ι.Ε.Π και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, του Ι.Ε.Π. απέναντί 

τους. 

2.6. Η ομάδα έργου δε μπορεί να στελεχώνεται από δημοσίους υπαλλήλους/λειτουργούς. 

 

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Με το πέρας της βαθμολόγησης θα πρέπει να υποβληθεί στο ΙΕΠ έκθεση πεπραγμένων η οποία θα 

βεβαιώνεται ως προς την καλή εκτέλεση του έργου από την Εθνική Συντονίστρια του προγράμματος PISA.  

 

4. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Θα πραγματοποιηθεί σε χώρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός Αθηνών.  

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διαδικασία της βαθμολόγησης θα πραγματοποιηθεί από 30 Απριλίου περίπου και θα διαρκέσει 1,5 μήνα 

συνολικά.  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2018 συμπεριλαμβανομένης της  

οριστικής παραλαβής. (Χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης έως 30/06/2018 – μέχρι την οριστική 

παραλαβή 31/07/2018). 

 

6. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1 Η εκτιμώμενη αμοιβή για το σύνολο του ζητούμενου έργου δεν μπορεί να ξεπεράσει τις έντεκα χιλιάδες 

διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (11.290,32€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι δεκατέσσερις 

χιλιάδες ευρώ (14.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των νόμιμων κρατήσεων.  

6.2 Η πληρωμή του έργου θα γίνει άπαξ, μετά την παραλαβή Έκθεσης Πεπραγμένων και κατά επέκταση με την 

ολοκλήρωση της σύμβασης και την οριστική παραλαβή του έργου, με την έκδοση Πρωτοκόλλου Ολοκλήρωσης 

και Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, βάσει βεβαίωσης ως προς την 
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καλή εκτέλεση του έργου από την Εθνική Συντονίστρια του προγράμματος PISA, και της έγκρισης αυτού από το 

Δ.Σ. του ΙΕΠ.   

 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Η προσφορά σας θα πρέπει να υποβληθεί έως ………………… στο email proceeb@iep.edu.gr .  

 

Α. Παρουσίαση της Ομάδας Έργου: 

 Πίνακας «Μέλη Ομάδας Έργου», όπως φαίνεται παρακάτω πίνακα. Θα πρέπει να οριστεί ένας 

Υπεύθυνος Έργου που μπορεί να είναι ένα από το μέλος της ομάδας έργου.  

 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος σπουδών Ίδρυμα Απόκτησης Πτυχίου  Γνώση Αγγλικών  

     

     

     

 

Μαζί με τον συμπληρωμένο πίνακα θα πρέπει να υποβληθούν: 

Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 από κάθε μέλος της ομάδας έργου ότι: 

α) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με το ΕΚΠΑ ΕΛΚΕ για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου. 

β) ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

γ) διαθέτουν πτυχίο    ……. (αναγράφεται το πτυχίο) 

δ) ότι έχουν/δεν έχουν καλή γνώση αγγλικής επιπέδου Β2. 

  

Β. Οικονομική Προσφορά  

Η οικονομική προσφορά είναι η προτεινόμενη αμοιβή για την υλοποίηση του έργου, η οποία διατυπώνεται 

ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 

Οικονομική Προσφορά  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

(24%) 

Οικονομική Προσφορά 

(με ΦΠΑ) 

Βαθμολόγηση 

ερωτήσεων PISA 

   

 

mailto:proceeb@iep.edu.gr
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Γ. Δικαιολογητικά ανάθεσης/κατακύρωσης 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 . Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 

 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος: δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Τα πιστοποιητικά αυτό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3 ) μήνες πριν από 

την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

8. ΑΝΑΘΕΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Στην Απόφαση Ανάθεσης και στη συνέχεια στη Σύμβαση θα περιληφθούν: 

α) Οι όροι που αναφέρονται στην Πρόσκληση αυτή. 

β) Ειδικοί όροι που αναφέρονται στην προσφορά πλέον των ζητουμένων και γίνονται αποδεκτοί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 

 

 
 

 


