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……………………………… 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Αθήνα, σήµερα, την ……......……….....… ( )1   και στην έδρα του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), το οποίο εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Μητροπόλεως, αριθµ. 15, 

 

Μεταξύ των: 

Α) αφενός του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μητροπόλεως, αριθµ. 15 
και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Καθηγητή Ανδρέα Καραµάνο, Γενικό Γραµµατέα 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και νόµιµο εκπρόσωπό του για την υλοποίηση της Πράξης 
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο εξής ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Εργοδότης ή 
Αναθέτων, το οποίο ενεργεί ως Τελικός ∆ικαιούχος στο πλαίσιο της υλοποίησης της 
παραπάνω Πράξης και ειδικότερα του Υποέργου 7, µε τίτλο «Πιστοποίηση 
∆εξιοτήτων Εκπαιδευτικών», όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στο σχετικό 
εγκριθέν Τεχνικό ∆ελτίο Έργου και στο Τεχνικό ∆ελτίο του Υποέργου 7, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν µε την υπ’ αρ. πρωτ. 153.639/ΚτΠ/11023-Β1/23-12-2004 Απόφαση 
του Ειδικού Γραµµατέα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας», µε θέµα «3η 
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης στο Μέτρο 1.2 του Ε.Π. «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), µε τίτλο «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα 
της παρούσας σύµβασης 

Β) και αφετέρου του ……………................… 2, του Τµήµατος 
…………................… 3, του Ιδρύµατος …………................… 4, µε έδρα 

                                                 
1 Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, η οποία πρέπει να είναι προγενέστερη ή 

ταυτόχρονη της έναρξης των Προγραµµάτων Πιστοποίησης στο ΚΕΠΙΣ 
2 Συµπληρώνεται η επωνυµία του ΚΕΠΙΣ (ονοµασία εργαστηρίου) 
3 Συµπληρώνεται η επωνυµία του Τµήµατος στο οποίο ανήκει το ΚΕΠΙΣ 
4 Συµπληρώνεται η επωνυµία του εκπαιδευτικού ιδρύµατος στο οποίο ανήκει το ΚΕΠΙΣ 
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…………................… 5, το οποίο αποτελεί πιστοποιηµένο «Κέντρο Πιστοποίησης» 
(στο εξής ΚΕ.ΠΙΣ), όπως συνάγεται από την υπ’αριθµ. 218741/ΚΓ/01-03-2004 
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
……………................… 6, και θα αποκαλείται στο εξής αντισυµβαλλόµενος ή 
Ανάδοχος, 

 
 και αφού λήφθηκαν υπόψη τα εξής: 
 

1. Η µε αρ. πρωτ. 151.047/ΚτΠ165/28-01-2002 Απόφαση Ένταξης του Ειδικού 
Γραµµατέα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» της Πράξης µε τίτλο 
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 
στο Μέτρο 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), όπως τροποποιήθηκε µε τις  υπ’ αρ. πρωτ. 
152825/ΚτΠ5908-Β1/2-12-2003,  152.697/ΚτΠ/7537-Β1/29-07-2004 και 
153.639/ΚτΠ/ 11023-Β1/23-12-2004 όµοιες αποφάσεις. 

2. Το Τεχνικό ∆ελτίο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» 
του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 153.639/ΚτΠ/11023-
Β1/23-12-2004 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» µε θέµα «3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης στο 
Μέτρο 1.2 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) µε τίτλο 
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». 

3. Η µε αριθµ. Πρωτ. 9143/ΚΓ/29.01.2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που αφορά στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. «Κοινωνία 
της Πληροφορίας», όπως συµπληρώθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 96598/ΚΓ/19-9-2002 
και 128683/ΚΓ/2-12-2002 όµοιες αποφάσεις και τροποποιήθηκε µε την 
3971/ΚΓ/16-1-04 Απόφαση του ΥΠΕΠΘ. 

4. Τα Τεχνικά ∆ελτία των Υποέργων 6 και 7 µε τίτλο «Παραγωγή Υλικού και 
Αυτόµατου Συστήµατος Πιστοποίησης ∆εξιοτήτων» και «Πιστοποίηση 
∆εξιοτήτων Εκπαιδευτικών» αντίστοιχα,  της Πράξης «Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν µε την υπ’ αρ. πρωτ. 153.639/ΚτΠ/11023-Β1/23-12-2004 Απόφαση 
του Ειδικού Γραµµατέα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» µε θέµα «3η 
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης στο Μέτρο 1.2 του Ε.Π. 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) µε τίτλο «Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». 

5. Η.µε αριθµ. πρωτ 3973/ΚΓ/16-1-2004 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας & Θρησκευµάτων «Έγκριση Υλοποίησης του Υποέργου 6 
«Παραγωγή Υλικού και Ανάπτυξη Αυτόµατου Συστήµατος Πιστοποίησης 
∆εξιοτήτων» της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των 

                                                 
5 Συµπληρώνεται η ονοµασία της πόλης που εδρεύει το ΚΕΠΙΣ 
6 Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο του νόµιµου εκπροσώπου 
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Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του 
Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», 
από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως Τελικό ∆ικαιούχο, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό 
ανάδοχο», όπως τροποποιήθηκε µε την 7514/ΚΓ/25-1-2005 όµοια απόφαση. 

6. Η µε αριθµ. πρωτ. 9390/ΚΓ/30-1-2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που αφορά στην «Έγκριση Υλοποίησης του 
Υποέργου 7 «Πιστοποίηση ∆εξιοτήτων Εκπαιδευτικών» της Πράξης 
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», από το 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως Τελικό ∆ικαιούχο, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, 
όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 3975/ΚΓ/16-1-2004 και 7515/ΚΓ/25-1-
2005 όµοιες αποφάσεις. 

7.  H µε αριθµ. πρωτ. 11848/ΚΓ/3-2-2004 Απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων µε θέµα «Εφαρµογή των ∆ιαδικασιών Πιστοποίησης 
∆εξιοτήτων των Εκπαιδευτικών στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»,όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 7639/ΚΓ/26-1-
2005 όµοια απόφαση. 

8. Η µε αριθµ. Πρωτ. 8252/ΚΓ/27-1-2005 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
για την πρόσθετη επιλογή Κέντρων Πιστοποίησης στα οποία θα υλοποιηθεί η 
«Πιστοποίηση ∆εξιοτήτων Εκπαιδευτικών», στο πλαίσιο της Πράξης 
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 
του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

9. Η µε αρ. πρωτ. 11331/ΚΓ/3-2-2004 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του 
ΥΠΕΠΘ, «Σύσταση, συγκρότηση, αρµοδιότητες και λειτουργία της Επιτροπής 
Ελέγχου και Αξιολόγησης των ΚΕΠΙΣ» 

10. Η µε αρ. πρωτ. 218741/ΚΓ/01-03-2004 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Κατάλογος πιστοποιηµένων ΚΕΠΙΣ στο πλαίσιο της Πράξης 
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 
του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

11. Η µε αριθµ. 15669/ΚΓ/13-02-2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 55140/ΚΓ/ 11-6-
2004 όµοια απόφαση, που αφορά τη σύσταση και συγκρότηση της 
Κ.Ε.Ε.Τ.Π.Ε. 

12. Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον Ειδικό Λογαριασµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
13. Η µε αρ. πρωτ. 984/21-03-2005 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του 

ΥΠΕΠΘ, «Οδηγός Οικονοµικής ∆ιαχείρισης για την καταβολή της δεύτερης 
δόσης του εκπαιδευτικού επιδόµατος και της αµοιβής των ΚΕΠΙΣ, στο πλαίσιο 
της εφαρµογής των διαδικασιών πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

 
∆ηλώθηκαν, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

 
Άρθρο 1 

Αντικείµενο της σύµβασης 
1. Ο Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση στον 

αντισυµβαλλόµενο, λόγω των ειδικών γνώσεων και της συναφούς 
επαγγελµατικής του εµπειρίας, που ανταποκρίνονται στις εξειδικευµένες ανάγκες 
και στις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του προγράµµατος, το εξής έργο :  
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Την υλοποίηση προγραµµατισµένων πιστοποιήσεων δεξιοτήτων στις 
ΤΠΕ, σε τµήµατα των δέκα πέντε (15) τουλάχιστον και µέχρι τριάντα (30) 
εκπαιδευτικών. 

2. Σε περίπτωση που ο αριθµός των εκπαιδευτικών που θα αιτηθούν να 
συµµετάσχουν σε µια προγραµµατισµένη πιστοποίηση στις εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου είναι κάτω των δέκα πέντε (15), η προγραµµατισµένη διενέργεια 
πιστοποίησης δεν πραγµατοποιείται. 

3. Ειδικότερα, κάθε ενέργεια που πραγµατοποιεί ο Ανάδοχος για την 
προετοιµασία, τον προγραµµατισµό, τη διενέργεια και την ολοκλήρωση 
πιστοποιήσεων που αναλαµβάνει να υλοποιήσει, αυτή θα πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε το «Σύστηµα και ∆ιαδικασίες Πιστοποίησης», που αποτελεί 
παράρτηµα και αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. 

4. Οι προδιαγραφές του εξοπλισµού της εργαστηριακής µονάδας που 
διαθέτει ο Ανάδοχος για τη διενέργεια πιστοποιήσεων θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που ορίστηκαν στη µε αρ. 38615/ΚΓ/18-4-2003 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις οποίες αξιολογήθηκε η 
πρόταση του αναδόχου και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. Πριν 
από οποιαδήποτε τροποποίηση στον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις που 
διαθέτει για τη διενέργεια πιστοποιήσεων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώνει 
τον Αναθέτοντα. 

5. Ο ανωτέρω εξοπλισµός θα πρέπει να είναι ρυθµισµένος στην 
κατάσταση λειτουργίας και µε τις τεχνικές παραµέτρους που ορίζονται µε το 
«Εγχειρίδιο Οδηγιών και Λειτουργίας Κέντρων Πιστοποίησης», που αποτελεί 
επίσης αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. 

6. Ο προγραµµατισµός πιστοποιήσεων υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 
προς τον Αναθέτοντα, για χρονικές περιόδους που καθορίζονται από τον δεύτερο 
και ανακοινώνονται έγκαιρα προς τον Ανάδοχο. Ο προγραµµατισµός που 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο προς τον Αναθέτοντα δεν είναι δεσµευτικός για 
τον δεύτερο. Επιπλέον, ο προγραµµατισµός που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 
προκειµένου να εφαρµοστεί, θα πρέπει να εγκριθεί από τον Αναθέτοντα. Η 
ανακοίνωση του εγκεκριµένου προγραµµατισµού πραγµατοποιείται µέσω του 
πληροφοριακού συστήµατος που υποστηρίζει την Πράξη. 

Άρθρο 2 
∆ιάρκεια του έργου 

1. Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και 
λήγει σύµφωνα µε την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης που προβλέπεται στο 
εκάστοτε ισχύον Τεχνικό ∆ελτίο του Υποέργου 7 «Πιστοποίηση ∆εξιοτήτων 
Εκπαιδευτικών» της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του 
Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

2. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της υλοποίησης του υποέργου 
7 «Πιστοποίηση ∆εξιοτήτων Εκπαιδευτικών» µετατεθεί για οποιονδήποτε νόµιµο 
λόγο, γεγονός που θα προκύπτει από το εκάστοτε ισχύον Τεχνικό ∆ελτίο Έργου 
και από το εκάστοτε ισχύον Τεχνικό ∆ελτίο του συγκεκριµένου Υποέργου, η 
παρούσα παρατείνεται αυτοδίκαια, χωρίς διατυπώσεις, έως την εκ νέου οριζόµενη 
ηµεροµηνία λήξης του υποέργου. 

3. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιεί σε οριζόµενες 
από τον Αναθέτοντα χρονικές περιόδους, εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας, 
τις προγραµµατισµένες και εγκεκριµένες πιστοποιήσεις εκπαιδευτικών. 
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4. Η κάθε προγραµµατισµένη πιστοποίηση είναι συνολικής διάρκειας 
τριών (3) ωρών, εκ των οποίων οι δυόµισι (2,5) ώρες αφιερώνονται αποκλειστικά 
στη διαδικασία εξέτασης. Το ηµίωρο που προηγείται της διαδικασίας εξέτασης 
αφιερώνεται για την προετοιµασία και ενηµέρωση των συµµετεχόντων 
εκπαιδευτικών. 

5. Η κάθε προγραµµατισµένη πιστοποίηση θα πραγµατοποιείται εκτός 
σχολικού ωραρίου, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κανονική λειτουργία κανενός 
σχολείου. 

Άρθρο 3 
Υπεύθυνοι του Έργου 

Ως Υπεύθυνος εκτέλεσης του Έργου από πλευράς Αναθέτοντος, ορίζεται ο κ. 
Νικόλαος Μπιλάλης ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Λειτουργικών Υποδοµών 
Πληροφορικής  και Νέων Τεχνολογιών του Υπ.Ε.Π.Θ.  και ως υπεύθυνος εκ µέρους 
του Αναδόχου ορίζεται ο Νόµιµος εκπρόσωπός του............................. ………………. 

Άρθρο 4 
Τεχνικός και Επιστηµονικός Σύµβουλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Τεχνικός και Επιστηµονικός Σύµβουλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την τεχνική και 
επιστηµονική υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου είναι το Ερευνητικό 
Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ).  

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος από την παρούσα σύµβαση να 
εκτελέσει όλες τις προβλεπόµενες εργασίες, τηρώντας απαρέγκλιτα όλους τους 
όρους οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και στα παρατήµατά της, 
καθώς και στα παραρτήµατα Α’ και Β’ και Γ’ της υπ’ αριθµ. 11848/ΚΓ/3-2-2004 
Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Εφαρµογή των 
∆ιαδικασιών Πιστοποίησης ∆εξιοτήτων των Εκπαιδευτικών στην χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», όπως τροποποιήθηκε µε την 
αριθµ. πρωτ. 7639/ΚΓ/26-1-2005 όµοια απόφαση, τα οποία αποτελούν και 
παραρτήµατα της παρούσας και περιλαµβάνουν: 
Παράρτηµα Α’: «ΣΥΣΤΗΜΑ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» 
Παράρτηµα Β’: «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ» 
Παράρτηµα Γ’: «Εγχειρίδιο Οδηγιών και Λειτουργίας Κέντρων 
Πιστοποίησης»,  

2. Κατά την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρµόσει τις 
πλέον πρόσφατες, πρόσφορες και γενικά αποδεκτές αρχές της επιστήµης και 
τεχνικής, έτσι ώστε να διασφαλισθεί τόσο η οµαλή ροή των διαδικασιών 
πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, όσο και η πληρότητα, η πιστότητα, η 
αξιοπιστία, το κύρος και η ασφάλεια του περιεχοµένου της πιστοποίησης και των 
διαδικασιών που αφορούν στην υλοποίηση της. 

3. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιήσει 
αποκλειστικά για την υλοποίηση κάθε προγραµµατισµένης πιστοποίησης το 
λογισµικό που θα του διατεθεί µέσω του Τεχνικού και Επιστηµονικού Συµβούλου 
και έχει την υποχρέωση να εγκαθιστά εγκαίρως όλες τις πιθανές αναβαθµισµένες 
εκδόσεις, αµέσως µόλις του γνωστοποιούνται. 

4. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιήσει 
αποκλειστικά για την υλοποίηση κάθε προγραµµατισµένης πιστοποίησης τα 
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εγκεκριµένα σύνολα ερωτηµάτων (τεστ) που θα του διατίθενται αποκλειστικά 
µέσω του Τεχνικού και Επιστηµονικού Συµβούλου και έχει την υποχρέωση να τα 
παραλαµβάνει και να τα εγκαθιστά εγκαίρως, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τα µέσα 
που του προσφέρει ο τελευταίος. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις εκάστοτε οδηγίες 
τεχνικής και επιστηµονικής φύσης που αφορούν στο αντικείµενο της σύµβασης 
και προέρχονται από τον Υπεύθυνο του έργου και τον Τεχνικό και Επιστηµονικό 
Σύµβουλο. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιεί τις προγραµµατισµένες 
πιστοποιήσεις σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα που θα οριστικοποιείται 
πριν την έναρξη µιας χρονικής περιόδου διεξαγωγής πιστοποιήσεων και µε τη 
συµµετοχή του προσωπικού που ο ίδιος έχει δηλώσει για το σκοπό αυτό και έχει 
εγκριθεί από τον Αναθέτοντα. 

7. Σε κάθε προγραµµατισµένη πιστοποίηση ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
διαθέτει Επόπτη, Επιτηρητή και Τεχνικό Υπεύθυνο, προκειµένου να 
διασφαλίζεται η οµαλή διεξαγωγή της πιστοποίησης. Το προσωπικό θα πρέπει να 
ανήκει στις κατηγορίες που περιγράφονται στην 38615/ΚΓ/18-4-2003 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Παράρτηµα ∆’ της παρούσας) και για 
κάθε άτοµο θα πρέπει πάντα να υφίσταται ορισµένος αντικαταστάτης του για την 
κάλυψη περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης. 

8. Προκειµένου για περιπτώσεις διεξαγωγής πιστοποιήσεων µε τη 
συµµετοχή είκοσι (20) και πλέον εκπαιδευτικών (µέχρι κατά ανώτατο όριο 
τριάντα (30)), ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και δεύτερο Επιτηρητή µε τον 
προτεινόµενο αντικαταστάτη του. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί παρουσιολόγιο των 
εκπαιδευτικών που προσέρχονται σε κάθε προγραµµατισµένη πιστοποίηση, να 
σηµειώνει µε επιµέλεια τις παρουσίες και απουσίες των εκπαιδευτικών και οι 
εκπαιδευτικοί που προσέρχονται καθώς και ο ορισµένος Επόπτης να υπογράφουν 
σε κάθε παρουσιολόγιο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση του 
προγράµµατος. 

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει, όλα τα απαιτούµενα 
τυποποιηµένα έντυπα που αφορούν κάθε προγραµµατισµένη πιστοποίηση, όπως 
αυτά αναφέρονται στα Παραρτήµατα της παρούσας σύµβασης.  

11. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διαθέτει και υποχρεούται να διατηρεί τις 
ελάχιστες προδιαγραφές : καταλληλότητα αίθουσας, επάρκεια εξοπλισµού, 
ύπαρξη Επόπτη, Επιτηρητή και Τεχνικού Υπεύθυνου, όπως αυτές αναλυτικότερα 
καθορίζονται από την υπ’ αριθµ. 38615/ΚΓ/18-4-2003 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Παράρτηµα ∆’) καθώς και από το «Εγχειρίδιο 
οδηγιών & λειτουργίας Κέντρων Πιστοποίησης» (Παράρτηµα Γ’). 

12. Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγµατοποιεί όλες τις ενέργειες που 
προβλέπονται για την προετοιµασία και διενέργεια πιστοποιήσεων, σύµφωνα και 
µε τις λίστες δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στο Μέρος ΣΤ’ του 
Παραρτήµατος Γ’ της παρούσας σύµβασης «Εγχειρίδιο Οδηγιών και Λειτουργίας 
Κέντρων Πιστοποίησης». 

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
i. Να τηρεί αυστηρά τη χρονική διάρκεια κάθε πιστοποίησης που διενεργείται 
στις δύο (2) ώρες και τριάντα (30) πρώτα λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας 
εξέτασης, εκτός αν του υποδειχθεί διαφορετικά από τον Αναθέτοντα και µόνο. 
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ii. Να διαθέτει σήµανση που να καθοδηγεί και να διευκολύνει την πρόσβαση των 
εξεταζόµενων προς το χώρο εξέτασης. 
iii. Να εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα του χώρου εξέτασης και την παρουσία του 
απαιτούµενου προσωπικού τουλάχιστον για τρεις (3) ώρες, ώστε να είναι δυνατή 
η διενέργεια όλων των διαδικασιών προετοιµασίας, τουλάχιστον µισή ώρα, πριν 
την έναρξη πιστοποίησης. 
iv. Να πραγµατοποιεί ελέγχους ταυτοπροσωπίας για όλους τους προσερχόµενους 
υποψήφιους προς πιστοποίηση εκπαιδευτικούς, σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα 
του διατίθενται από τον Αναθέτοντα για κάθε εξέταση. 
v. Να εξασφαλίζει το αδιάβλητο της πιστοποίησης κατά τη διενέργεια καθώς και 
να απαγορεύει την παρουσία τρίτων προσώπων στο χώρο που πραγµατοποιείται η 
εξέταση. 
vi. Να εξασφαλίζει την συνεχή παρουσία του προσωπικού του καθ’ όλη τη 
διάρκεια εξέτασης, ώστε µε προσηνή τρόπο να επιλύουν διαδικαστικού 
χαρακτήρα απορίες των συµµετεχόντων ή τεχνικά προβλήµατα που θα 
προκύπτουν. 
vii. Να προστατεύει το λογισµικό και το υλικό πιστοποίησης που θα του διατεθεί 
για τη διενέργεια πιστοποιήσεων εκπαιδευτικών από τυχόν κακόβουλες ενέργειες 
υποκλοπής του ή αθέµιτης τροποποίησης του, καθ’ όλη τη διάρκεια που αυτά θα 
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

viii. Να κάνει χρήση του πληροφοριακού συστήµατος που υποστηρίζει τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και να καταχωρεί σε αυτό τα στοιχεία που αφορούν 
στον προγραµµατισµό, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση κάθε 
προγραµµατισµένης πιστοποίησης. 

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να ενσωµατώνει στο έργο τις 
υποδείξεις και τις εν γένει οδηγίες του Αναθέτοντος, που του απευθύνονται µέσω 
του Υπευθύνου του Έργου, της ΚΕΕΤΠΕ και του Τεχνικού και Επιστηµονικού 
Συµβούλου. Αν ο Ανάδοχος κρίνει ότι οι υποδείξεις αυτές παρουσιάζουν 
ασάφειες ή ανακύπτουν κατά την ανάπτυξη του έργου ανυπέρβλητα τεχνικά 
εµπόδια, οφείλει να το δηλώσει άµεσα και εγγράφως στον Αναθέτοντα, 
επισηµαίνοντας τις δυσµενείς συνέπειες στη λειτουργία του έργου. Ο Αναθέτων 
αποφαίνεται χωρίς βραδύτητα αν αποδέχεται τις προτεινόµενες από τον Ανάδοχο 
τροποποιήσεις. 

15. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει τον Αναθέτοντα για την πορεία 
των εργασιών του. Οφείλει δε να αποδέχεται τον έλεγχο εκ µέρους του 
Αναθέτοντος µέσω του Υπευθύνου του Έργου και του Τεχνικού και 
Επιστηµονικού Συµβούλου, ως προς την τήρηση από την πλευρά του των 
ανειληµµένων υποχρεώσεων µε κάθε δυνατό τρόπο και µάλιστα παραδίνοντας 
αντίγραφα των σχετικών µε το υπό εκτέλεση έργο στοιχείων, αποδεχόµενος τη 
διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο 
τηρούνται οι όροι της παρούσας, καθώς και οι ελάχιστες προδιαγραφές που 
πρέπει να τηρεί ο Ανάδοχος και διευκολύνοντας τον Αναθέτοντα και τα όργανα 
αυτού. Ο Ανάδοχος περαιτέρω είναι υποχρεωµένος να επιδεικνύει στους 
εκπροσώπους του Αναθέτοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του 
ζητηθεί, οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την οµαλή εξέλιξη του έργου. Επίσης, 
είναι υποχρεωµένος να δέχεται τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους που θα 
διεξαγάγει εταιρία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Σε 
περίπτωση που παρατηρηθεί απόκλιση από τα συµφωνηθέντα, ο Αναθέτων είναι 
δυνατόν να καταγγείλει τη σύµβαση. Τη γενική ευθύνη της εποπτείας και 
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παρακολούθησης του προγράµµατος έχει ο Υπεύθυνος του Έργου και ο Τεχνικός 
και Επιστηµονικός Σύµβουλος. 

16. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να τηρεί πιστά: α) 
όλες τις υποδείξεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που του απευθύνονται µέσω του Υπευθύνου 
του Έργου, της ΚΕΕΤΠΕ και του Τεχνικού και Επιστηµονικού Συµβούλου και β) 
τον εγκεκριµένο χρονοπρογραµµατισµό υλοποίησης πιστοποιήσεων. 

17. Ο Ανάδοχος εγγυάται το έργο ελεύθερο από κάθε δικαίωµα τρίτου. Η 
µε οποιονδήποτε τρόπο διατάραξη της άσκησης των νοµίµων δικαιωµάτων του 
Αναθέτοντος δηµιουργεί νόµιµο λόγο ευθύνης του Αναδόχου προς αποζηµίωση. 
Σε κάθε περίπτωση γεννάται υποχρέωση σύµπραξης του Αναδόχου κατά το µέτρο 
που αυτή είναι αναγκαία για την αποτροπή εµποδίου στην εκµετάλλευση του 
έργου. Ο τελευταίος ευθύνεται και για κάθε αποζηµίωση που θα κληθεί να 
καταβάλει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τις παραπάνω αιτίες. 

18. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να χρησιµοποιήσει το ηλεκτρονικό και έντυπο 
ή άλλης µορφής υλικό που θα του παραδοθεί µέσω του Τεχνικού και 
Επιστηµονικού Συµβούλου, αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες πιστοποίησης 
των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της υλοποίησης του παρόντος έργου, 
αποκλειόµενης της χρησιµοποίησής του στο µέλλον για οποιονδήποτε άλλο 
σκοπό. 

Άρθρο  6 
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις - ευθύνες του Αναθέτοντος 

1. Ο Αναθέτων στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης έχει την υποχρέωση 
να παρέχει µέσω του Επιστηµονικού και Τεχνικού του Συµβούλου την 
απαραίτητη στήριξη, καθοδήγηση και γενικά κάθε αναγκαία διευκόλυνση προς 
τον Ανάδοχο σχετικά µε την εκτέλεση του προβλεπόµενου έργου.  

2. Ο Αναθέτων, µέσω του Τεχνικού και Επιστηµονικού του Συµβούλου, 
θα ασκεί αποκλειστικά και καθ’ ολοκληρίαν τον έλεγχο για την πορεία 
υλοποίησης του έργου, καθώς και για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου. Η παρακολούθηση και η οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου 
θα διενεργούνται από τον Τεχνικό και Επιστηµονικό Σύµβουλο ως προς το τµήµα 
του φυσικού αντικειµένου που πραγµατοποιείται. 

3. Ο Αναθέτων υποχρεούται µετά την υπογραφή της παρούσας να 
παραδώσει, µέσω του Τεχνικού και Επιστηµονικού Συµβούλου, στον Ανάδοχο το 
λογισµικό εφαρµογής για την πιστοποίηση, το οποίο ο τελευταίος θα 
χρησιµοποιήσει κατά τη διενέργεια πιστοποιήσεων εκπαιδευτικών.  

4. Ο Αναθέτων δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης οιασδήποτε κατηγορίας 
του Αναδόχου ή προσωπικού που αυτός θα χρησιµοποιήσει για την υλοποίηση 
αυτού του έργου, όπως και δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ατυχήµατα που 
µπορεί να σχετίζονται µε την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου. 

Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις συνεργασίας 

Η συνεργασία σε όλα τα στάδια εκπλήρωσης του συµβατικού σκοπού αποτελεί 
θεµελιώδη υποχρέωση των συµβαλλοµένων, πραγµατώνεται µε την παροχή των 
ενδεδειγµένων πληροφοριών και καταλλήλων συµβουλών προς υλοποίηση των 
συµβατικών επιδιώξεων και περιλαµβάνει κάθε πράξη που αποβλέπει στη 
διασφάλιση της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης.  
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Άρθρο 8 
Προσωπικό 

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ασφάλεια του προσωπικού του καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έργου.  

2. Από την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης καµία έννοµη 
σχέση δεν δηµιουργείται µεταξύ του Αναθέτοντος και του προσωπικού του 
Αναδόχου που απασχολείται για το έργο, καθώς και µεταξύ του Αναδόχου και 
του προσωπικού του Αναθέτοντος. 

3. Η συνεργασία του Αναδόχου µε το προσωπικό του Αναθέτοντος θα 
γίνεται εντός του ωραρίου εργασίας του δεύτερου και των οργάνων αυτού.  

Άρθρο 9 
Λοιπές υποχρεώσεις 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που 
προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα σύµβαση και τη σχετική νοµοθεσία 
και σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό του, που θα 
ασχοληθεί ή θα παράσχει υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση. 

2. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του απαιτούµενου επιστηµονικού 
και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την 
απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως 
στις απαιτήσεις της σύµβασης. 

3. Οι µισθοί, αµοιβές, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι τυχόν 
αποζηµιώσεις του προσωπικού και των συνεργατών που θα χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης βαρύνουν αποκλειστικά 
αυτόν. 

4. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και υπόσχεται ρητά ότι το προσωπικό και οι 
συνεργάτες του, οι οποίοι θα αναµιχθούν στην εκτέλεση της σύµβασης, θα 
επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη του Αναθέτοντος. Σε περίπτωση κατά την οποία 
οποιοσδήποτε από το προσωπικό και τους συνεργάτες του Αναδόχου που 
εµπλέκονται στην υλοποίηση του παρόντος έργου αµφισβητηθεί, τότε ο 
Αναθέτων έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάστασή του µε αιτιολογηµένη 
αναφορά προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να συµµορφωθεί 
εντός πέντε (5) ηµερών στην απαίτηση αυτή. 

5. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το 
συµφέρον του Αναθέτοντος. 

6. Κάθε ευθύνη, αστική, ποινική, διοικητική προς οποιονδήποτε είτε 
εργαζόµενο, είτε τρίτο, είτε έναντι αρχών, λόγω µη τήρησης των επιβαλλοµένων 
από τη σύµβαση υποχρεώσεων, είτε λόγω ζηµιών, ατυχηµάτων κλπ, που 
προκαλούνται από την πλευρά του Αναδόχου, του προσωπικού του και των 
συνεργατών του, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωµή των σχετικών αποζηµιώσεων, 
χρηµατικών ποινών, προστίµων κλπ. 

Άρθρο 10 
Τροποποιήσεις 

1. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ., µετά από γνώµη της Κ.Ε.Ε.Τ.Π.Ε., έχει δικαίωµα 
µονοµερούς µεταρρυθµίσεως των κανονιστικών όρων της σύµβασης, όπως 
διατυπώνονται στην υπ’ αριθµ. 38615/ΚΓ/18-4-2003 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
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Ενδιαφέροντος (Παράρτηµα ∆’), προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, µε την 
επιφύλαξη της µη ανατροπής της ισορροπίας της σύµβασης. Ο Αναθέτων 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εγγράφως και εγκαίρως επιθυµητές 
τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή αποκλίσεις από την προγραµµατισµένη εξέλιξη του 
έργου. Ειδικότερα, παρατηρήσεις, υποδείξεις και τροποποιήσεις των 
Παραρτηµάτων Α’ και Β’ και Γ’ της παρούσας, καθώς και συµπληρώσεις και 
τροποποιήσεις του λογισµικού και του λοιπού υλικού θα γνωστοποιούνται στον 
Ανάδοχο από τον Αναθέτοντα, µέσω του Τεχνικού και Επιστηµονικού του 
Συµβούλου και θα ενσωµατώνονται από τον Ανάδοχο άµεσα στο πρόγραµµα 
πιστοποίησης, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Οι εκάστοτε τροποποιήσεις, 
βελτιώσεις ή αποκλίσεις από την προγραµµατισµένη εξέλιξη του έργου, που ζητά 
ο Αναθέτων, θα υλοποιούνται χωρίς πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση του 
Αναθέτοντος και σε κάθε περίπτωση θα προβλέπεται εύλογο χρονικό διάστηµα 
για την υλοποίηση τους, µε δεδοµένη την καταληκτική ηµεροµηνία της 
σύµβασης. 

2. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται όποτε ρητά αναφέρεται και όταν 
συµφωνήσουν γι΄ αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από απόφαση του 
Αναθέτοντος. 

Άρθρο 11 
Απόρρητο, δηµοσιότητα και πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα 

Καµία επίκληση πνευµατικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου δεν µπορεί να αποτελέσει 
λόγο άρνησης του Αναδόχου για την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών προς τον 
Αναθέτοντα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 
αξιολόγηση της πορείας του έργου και τον έλεγχο της νοµίµου και αποτελεσµατικής 
χρήσης των πόρων. Αυτό ισχύει τόσο κατά τη διάρκεια της σύµβασης, όσο και µετά 
τη λήξη της. 

Άρθρο 12 
Εµπιστευτικότητα του περιεχοµένου του έργου 

Και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη τηρούν την αρχή της εµπιστευτικότητας του υλικού 
που αφορά το έργο και τα τυχόν παραγόµενα προϊόντα. Όλες οι πληροφορίες που 
σχετίζονται µε το έργο θεωρούνται, στο πλαίσιο της παρούσας, εµπιστευτικές και ο 
Ανάδοχος δεν θα τις αποκαλύπτει, ούτε θα διατηρεί αντίγραφα των πληροφοριών 
αυτών σε οποιαδήποτε µορφή µετά το πέρας της παρούσας, υποχρεούµενος σε 
αυστηρή εχεµύθεια. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει το δικαίωµα να κάνει χρήση µέρους του 
διακινούµενου υλικού για σύνταξη εκθέσεων ή χρήσεις που απορρέουν από τις 
διάφορες υποχρεώσεις  ή ανάγκες του ή τη σχετική νοµοθεσία που διέπει το έργο. 

Άρθρο 13 
Ιδιοκτησία - πνευµατικά δικαιώµατα 

1. Ο Ανάδοχος µπορεί να κάνει χρήση του υλικού και των εν γένει 
προγραµµάτων της παρούσας σύµβασης µόνο στο πλαίσιο εκτέλεσης αυτής. 
Παράλληλα, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της προστασίας του υλικού από 
τυχόν υποκλοπή από τρίτους, όσο το υλικό αυτό βρίσκεται στην κατοχή του. 

2. Ακόµη, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. δε φέρει καµία ευθύνη σε ό,τι αφορά 
πνευµατικά δικαιώµατα προσώπων ή γενικά πηγών που ο Ανάδοχος θα 
χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου. 

Άρθρο 14 
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Αµοιβή 
1. Στο Κέντρο Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) καταβάλλεται ποσό τριακοσίων 

ευρώ (300,00 €) για κάθε διεξαγωγή προγραµµατισµένης πιστοποίησης µιας 
οµάδας εκπαιδευτικών που αποτελείται από τουλάχιστον 15 άτοµα. Για κάθε 
επιπλέον εκπαιδευτικό πέραν των δεκαπέντε (15) και µέχρι τους τριάντα (30) 
εκπαιδευτικούς, καταβάλλεται επιπλέον ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €). Η 
προσµέτρηση του ελαχίστου ορίου των 15 ατόµων κατοχυρώνεται µε τις 
καταγεγραµµένες και δεσµευµένες αιτήσεις συµµετοχής για την εκάστοτε 
προγραµµατισµένη διενέργεια πιστοποίησης. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται αν 
τελικώς οι αιτηθέντες εκπαιδευτικοί δεν προσέλθουν στην προγραµµατισµένη 
πιστοποίηση και αµείβεται κανονικά για το έργο του, εφόσον ο ελάχιστος αριθµός 
καταγεγραµµένων και δεσµευµένων αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε 15 
τουλάχιστον. 

2. Στη συµφωνηθείσα αµοιβή περιλαµβάνεται και κάθε νόµιµη 
επιβάρυνση εκ της παρούσης συµβάσεως υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού 
∆ηµοσίου. 

3. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο επί ποινή ακυρότητας οποιαδήποτε 
σύνδεση, εµπλοκή ή επικάλυψη σε οικονοµικό, διαχειριστικό ή λογιστικό επίπεδο 
του παρόντος έργου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε τυχόν άλλο έργο χρηµατοδοτούµενο από 
ελληνικές ή κοινοτικές πηγές. 

4. Η καταβολή της αµοιβής στον ανάδοχο θα γίνεται σύµφωνα µε τους 
όρους του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον Ειδικό Λογαριασµό του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

5. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αµοιβής των ΚΕΠΙΣ, καθώς και των 
εµπλεκοµένων στη διαδικασία της πιστοποίησης, καθορίζονται στην υπ’ αριθµ. 
984/21-03-2005 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ, «Οδηγός 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης για την καταβολή της δεύτερης δόσης του 
εκπαιδευτικού επιδόµατος και της αµοιβής των ΚΕΠΙΣ, στο πλαίσιο της 
εφαρµογής των διαδικασιών πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

6.  

Άρθρο 15 
∆ιάρκεια εκτέλεσης - Παράδοση του προϊόντος 

1. Ως χρόνος έναρξης της σύµβασης ορίζεται η ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης. Η οριστική παραλαβή του έργου, κατά την οποία συντάσσεται 
πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, γίνεται από τον Αναθέτοντα, µε 
την υποστήριξη του Τεχνικού και Επιστηµονικού Συµβούλου. 

2. Μέχρι το χρόνο της οριστικής παράδοσης θα έχουν πραγµατοποιηθεί 
όλες οι βελτιώσεις και οι διορθώσεις που θα έχουν υποδειχθεί από τον 
Αναθέτοντα, µέσω του Τεχνικού και Επιστηµονικού του Συµβούλου. 

3. Με την οριστική παραλαβή του έργου από τον Αναθέτοντα, κατά την 
οποία συντάσσεται πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την 
αποπληρωµή του τιµήµατος, λύεται η παρούσα σύµβαση. 

4. Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την εκτέλεση της 
σύµβασης οποτεδήποτε, εφόσον ο Ανάδοχος δεν επιδείξει συνέπεια στην τήρηση 
των όρων και προθεσµιών που συνδέονται µε την υλοποίηση του έργου του. Στην 
περίπτωση αυτή εξοφλούνται προς τον Ανάδοχο τυχόν οφειλές που αφορούν 
διεξαγωγή πιστοποιήσεων µέχρι την ηµεροµηνία διακοπής της εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
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5. Αν ο Ανάδοχος επιθυµεί να διακόψει την εκτέλεση της σύµβασης πριν 
την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης, τότε υποχρεούται να ενηµερώσει τον 
Εργοδότη, τουλάχιστον ένα µήνα πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία διακοπής της 
συνεργασίας, και να συνεχίσει την εκτέλεση των ανειληµµένων υποχρεώσεών του 
µέχρι την ηµεροµηνία που θα οριστεί από κοινού ως ηµεροµηνία λήξης της 
σύµβασης. 

Άρθρο 16 
Ευθύνη Αναδόχου 

1. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία χωρίς να ολοκληρωθούν τα 
προγραµµατισµένα προγράµµατα πιστοποίησης για λόγους που αφορούν τον 
Ανάδοχο, καθώς και σε κάθε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης των 
υποχρεώσεών του Αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα, περιορίζεται 
αναλόγως το ποσό της αµοιβής του Αναδόχου, µετά από εισήγηση του Τεχνικού 
και Επιστηµονικού Συµβούλου. 

2. Σε κάθε περίπτωση πληµµελούς ή εκπρόθεσµης εκτέλεσης της 
παρούσας σύµβασης από τον Ανάδοχο, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. µπορεί να τον κηρύξει 
έκπτωτο µε µονοµερή δήλωση προς αυτόν, η οποία θα αιτιολογεί ειδικά τους 
λόγους της έκπτωσης και εφ’ όσον του δοθεί η δυνατότητα να αναφέρει 
προηγουµένως τις απόψεις του. Έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο Ανάδοχος, ιδίως 
εάν δεν ολοκληρώσει µε δική του ευθύνη οποιαδήποτε προγραµµατισµένη 
πιστοποίηση που ανέλαβε µέσα στη συµφωνηµένη ηµεροµηνία. Ο Αναθέτων δεν 
θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµία ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο 
Ανάδοχος από την καταγγελία της σύµβασης βάσει των ανωτέρω. Σε περίπτωση 
που ο Αναθέτων καταγγείλει τη σύµβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για 
οποιεσδήποτε θετικές ζηµίες υπέστη ο Αναθέτων από τη µη εκτέλεση της 
σύµβασης. 

3. Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι 
ακόλουθες συνέπειες: 
(α) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του Αναδόχου από ανάλογες συµβάσεις 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
(β) ∆ιαγραφή από το Μητρώο Πιστοποιηµένων ΚΕΠΙΣ. 

4. Ο Εργοδότης δικαιούται να αξιώσει την ικανοποίηση οποιασδήποτε 
θετικής και αποθετικής ζηµιάς που υπέστη λόγω της µη ικανοποιητικής 
εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Άρθρο 17 
Ανώτερη Βία 

1. Κανένα από τα µέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των 
συµβατικών υποχρεώσεων του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης 
βίας, δηλαδή συνθηκών, που εκφεύγουν του ελέγχου του συµβαλλοµένου, εφόσον 
έχει επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και επιµέλεια ενός λογικού και συνετού 
συµβαλλοµένου και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν και να αποτραπούν από 
αυτόν. Για να απαλλαγεί όµως ο Ανάδοχος, οφείλει να απευθύνει σχετική 
επιστολή προς τον Αναθέτοντα, ο οποίος και θα αποφανθεί για την ύπαρξη ή όχι 
ανωτέρας βίας. 

2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται µέσα σε πέντε (5) µέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανώτερη βία να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. Κατά τη διάρκεια του γεγονότος της ανώτερης βίας, το µέρος που την 
επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
ζηµιογόνες συνέπειές του και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα 
αποτελέσµατα της ανώτερης βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση. 

Άρθρο 18 
Λύση της Σύµβασης 

Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωµα να λύσει την παρούσα σύµβαση κηρύσσοντας 
έκπτωτο τον Ανάδοχο, σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία 
εκτέλεσης του έργου, αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από µέρους του Αναδόχου οι 
όροι που έχουν οριστεί, ότι δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράµµατα εκτέλεσης του έργου 
ή ότι η διεξαγωγή των πιστοποιήσεων δεν είναι σύµφωνη µε τα συνηµµένα 
παραρτήµατα και τα Τεχνικά ∆ελτία Έργου και Υποέργων. Σε περίπτωση 
καταγγελίας, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Ανάδοχος ειδοποιείται επί αποδείξει, και 
οι συνέπειές της επέρχονται µετά από διάστηµα τριών (3) ηµερών. 

Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της υλοποίησης του υποέργου 7 της 
Πράξης «Πιστοποίηση ∆εξιοτήτων Εκπαιδευτικών» της Πράξης «Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
153.639/ΚτΠ/11023-Β1/23-12-2004 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την 
«Κοινωνία της Πληροφορίας», µε θέµα «3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης 
Πράξης στο Μέτρο 1.2 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), µε τίτλο 
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 
µετατεθεί για οποιονδήποτε νόµιµο λόγο, γεγονός που θα προκύπτει από το ισχύον 
Τεχνικό ∆ελτίο Έργου και από το Τεχνικό ∆ελτίο του Υποέργου 7, η παρούσα 
ανανεώνεται αυτοδικαίως και χωρίς διατυπώσεις, έως την ως άνω οριζόµενη 
ηµεροµηνία. 

Η παρούσα σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση 
από την πλευρά του Εργοδότη, χωρίς διατυπώσεις και αζηµίως, όταν ολοκληρωθεί  
το υλοποιούµενο έργο ή για οποιονδήποτε λόγο πάψει να υφίσταται.  

Άρθρο 19 
Ειδικοί όροι 

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει λάβει ακριβή και λεπτοµερή γνώση του 
περιεχοµένου της παρούσας σύµβασης και των Παραρτηµάτων αυτής, ότι δέχεται 
όλα τα παραπάνω και αναλαµβάνει τη διεξαγωγή πιστοποιήσεων, υπό τους όρους 
που περιγράφονται στα άρθρα της σύµβασης. 

2. Ενδεχόµενες σχετικές µε την παρούσα διαφορές επιλύονται σύµφωνα 
µε τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσµα 
της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος. Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης 
κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και 
δη αυτά των Αθηνών. 

Άρθρο 20 
Νοµοθεσία 

 Για κάθε θέµα που δε ρυθµίζεται ρητά από την παρούσα σύµβαση ισχύουν οι 
διατάξεις του Π∆ 346/1998 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες 
συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
18-7-1992», της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για τον 
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«συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών», του Ν. 
2362/1995 περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και συµπληρωµατικά του Π∆ 394/1996 
«Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη διάταξη 
Νόµου, συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία 
του Ειδικού Λογαριασµού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η παρούσα σύµβαση διέπεται 
συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 
Η σύµβαση αυτή, µετά την ανάγνωσή της και τη βεβαίωσή της, υπογράφεται από όλα 
τα µέρη σε τρία (3) αντίτυπα. Το κάθε µέρος λαµβάνει από ένα πρωτότυπο αντίτυπο 
και το τρίτο κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασµό του ΥΠΕΠΘ.  
 
        Αθήνα,  ........ / ....... /2004 

 

Οι συµβαλλόµενοι 

Για το ΥΠ.Ε.Π.Θ.      Για τον Ανάδοχο 

Ο Γενικός Γραµµατέας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.         Ο νόµιµος εκπρόσωπος 

Υπο  

 

 

 

Καθηγητής Ανδρέας Καραµάνος 

 

Τίθεται σφραγίδα  του φορέα 

 

 

 

 

γραφή Νόµιµου εκπροσώπου φορέα


