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Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 983

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Ανοιχτού Μητρώου
Αξιολογητών και Ανοιχτού Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+ 2014 – 2020»
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY), Δημόσια Αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε Εθνική Μονάδα (ΕΜ) για την υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της
Κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της
Διεθνούς Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων , έχοντας υπόψη τις διατάξεις των:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Α.Ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (κυρωθείς με τον Ν.
2113/1952), ΦΕΚ 150/τ.Α’/28.05.1951, ως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Ν. 2158/1992 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες διατάξεις»,
ΦΕΚ 109/τ. Α’/28.05.1993, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με:
άρθρο 14, παρ. 12, Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α’/14.03.2000),
άρθρο 14, παρ. 4, Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α’/10.06.2003),
άρθρο 19 Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171/τ.Α’/06.08.2005),
Π.Δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (ΦΕΚ
306/τ.Α’/31.12.1999),
Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1288/2013 της 11ης Δεκεμβρίου 2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Erasmus+ 2014 – 2020,
το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,
τους όρους της σύμβασης με αριθμό EAC 2014-0028 μεταξύ του ΙΚΥ και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014 – 2020,
την απόφαση της 13ης /01.07.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΚΥ (ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης κα Μαρία Νικητάκη),
υπ’ αριθ. 194858/ΙΑ/18-12-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3350, Β’, 30-12-2013) «Ορισμός
Εθνικού Οργανισμού/ Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+, 2014-2020» και την
υπ’ αριθ. 25080/ΙΑ/21-2-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 544, Β’, 05-03-2014),
Τον Οδηγό για τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus+ (Guide for National Agencies), όπως εκδίδεται και ισχύει κάθε φορά
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Τον Οδηγό Erasmus+ για Ποιοτική Αξιολόγηση για του Αξιολογητές, όπως εκδίδεται και
ισχύει κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Ανακοίνωση Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ: Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα
Erasmus+,
διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

•
•
•

την απόφαση της 3ης /03.02.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΚΥ,
τις ανάγκες απρόσκοπτης υλοποίησης του Προγράμματος Erasmus+
Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη δημοσίευση Δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση δύο διακριτών
μητρώων, ως κάτωθι,
(i) «Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+» και
(ii) «Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Erasmus+»,
για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης από φυσικά πρόσωπα τα οποία το ΙΚΥ, ως
Εθνική Μονάδα (ΕΜ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης,
της Κατάρτισης και της Επιμόρφωσης Ενηλίκων, δύναται να χρησιμοποιεί ως ανεξάρτητους
αξιολογητές, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο.
Το ΙΚΥ/ΕΜ, έχει μεταξύ άλλων, ως σκοπό την υποστήριξη και διάδοση του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος ERASMUS+ και ειδικότερα είναι υπεύθυνο για την επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση
των σχεδίων και προτάσεων που θα λάβουν χρηματοδότηση σε αποκεντρωμένο επίπεδο, καθώς και
για την παρακολούθηση των σχεδίων αυτών και την αξιολόγηση των προϊόντων τους, βάσει των
οδηγιών και της μεθοδολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Το ΙΚΥ/ΕΜ αναθέτει, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, στον Αξιολογητή:
•
•

την παροχή υποστήριξης ποιοτικής αξιολόγησης και τον ενδελεχή έλεγχο των κριτηρίων που
πρέπει να πληρούν οι αιτήσεις για σχέδια και
την εκπόνηση της σταθμισμένης αξιολόγησης (consolidated assessment), σύμφωνα με τους
στόχους της Δράσης του Προγράμματος Erasmus+.

Οι τομείς εμπειρίας των Αξιολογητών πρέπει να είναι σε όλες ή σε ορισμένες από τις βαθμίδες
εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και
θα αφορούν Σχέδια από αιτούντες φορείς του Προγράμματος Erasmus+ για τις Δράσεις:
•
•

ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals) και
ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές
Συμπράξεις - Εταιρικές Σχέσεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good
Practices - Strategic Partnerships)

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται στην Αθήνα σε τόπο και χρόνο που θα ορίζεται κάθε φορά από
την Εθνική Μονάδα.
Α2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Το ΙΚΥ/ΕΜ αναθέτει, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, στον Εμπειρογνώμονα:
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• την παροχή υποστήριξης ποιοτικής αξιολόγησης/ εμπειρογνωμοσύνης και τον ενδελεχή
έλεγχο των παραδοτέων και προϊόντων και συνολικά των αποτελεσμάτων των
χρηματοδοτούμενων σχεδίων της δράσης των Στρατηγικών Συμπράξεων (ΚΑ2) Erasmus+. Οι
εμπειρογνώμονες καλούνται να αξιολογήσουν την ποιότητα, επάρκεια, καταλληλότητα και
ορθότητα των παραδοτέων και των αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί από τους
δικαιούχους φορείς και τους διακρατικούς εταίρους τους στο πλαίσιο των σχεδίων που
χρηματοδοτούνται από την ως άνω δράση. Ειδικότερα, οι εμπειρογνώμονες καλούνται να:
• Αξιολογούν το περιεχόμενο των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων που υποβάλλονται από
τους εν λόγω δικαιούχους φορείς καθώς και την ποιότητα των παραδοτέων προϊόντα (π.χ.
μελέτες, ερωτηματολόγια ανίχνευσης αναγκών, εκπαιδευτικό υλικό, καταγραφή
βιβλιογραφίας, κατασκευή ιστοσελίδας, on-line μαθήματα, οδηγοί, εκδόσεις, φυλλάδια,
κ.ο.κ.) που παράγονται και ολοκληρώνονται στη φάση της ενδιάμεσης και της τελικής
αξιολόγησης των σχεδίων.
• Ελέγχουν την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης των εργασιών της κοινοπραξίας
και των προδιαγραφών των παραδοτέων προϊόντων σύμφωνα με τα προδιαγεγραμμένα στην
πρότασης/αίτηση.
• Συντάσσουν, με αναλυτικό τρόπο, τις τυποποιημένες εκθέσεις αξιολόγησης που θα τους
δοθούν από την Εθνική Μονάδα καθώς και μια επαρκή έκθεση συνολικής αποτύπωσης της
πορείας του σχεδίου ή/και της ολοκλήρωσής αυτού με τη διατύπωση βελτιωτικών
προτάσεων.
• Δύνανται να παρίστανται σε επιτόπιους ελέγχους στην έδρα των δικαιούχων φορέων (εντός
και εκτός Αθηνών) προκειμένου να εξακριβώνεται η διασφάλιση της ορθής και
αποτελεσματικής υλοποίησης των συγκεκριμένων σχεδίων.
• Εάν και εφόσον ζητηθεί από την Εθνική Μονάδα, να υποβάλουν επιπρόσθετες παρατηρήσεις
και επισημάνσεις επί του φυσικού αντικειμένου των σχεδίων, ειδικά σε περίπτωσης
υποβολής ένστασης ή διαφωνίας από το δικαιούχο φορέα ως προς το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης της ενδιάμεσης ή/και της τελικής έκθεσης και των αντίστοιχων παραδοτέων.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

και

Β1. ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα Ελληνικής ιθαγένειας.
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
νομίμως αναγνωρισμένου από το αρμόδιο όργανο και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
αποδεικνυόμενη από σχετικό τίτλο (τουλάχιστον Επίπεδο Β1).
• Ικανότητα χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για τη σύνταξη και την υποβολή των
αξιολογήσεων, δεδομένου ότι αυτές γίνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
• Εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων
ή μονοετή (1 έτος) εμπειρία στην υλοποίηση/ διαχείριση ευρωπαϊκών ή/και διεθνών
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•

προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ή να κατείχαν θέση ευθύνης στον τομέα που θα
αξιολογήσουν.
Τριετή (3 έτη) υπηρεσιακή ή επαγγελματική εμπειρία νομίμως αποδεικνυόμενη.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:
• Η κατοχή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (MASTER) ή Διδακτορικού Διπλώματος σε συναφείς
κατευθύνσεις και θεματικές ενότητες.
• Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου PROFICIENCY. Επιθυμητή είναι η γνώση έτερης
ξένης γλώσσας, εξ αυτών που αναγνωρίζονται ως επίσημες γλώσσες των κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιστοίχου επιπέδου, αποδεικνυόμενη από σχετικό αναγνωρισμένο τίτλο. Για
τους κατόχους τίτλων σπουδών σχολών της αλλοδαπής, αρκεί ο τίτλος σπουδών για την άριστη
γνώση της αντίστοιχης γλώσσας, με την προϋπόθεση ότι, είναι τριετούς φοίτησης τουλάχιστον και
αποδεικνύεται η παραμονή τους στην αλλοδαπή για ίσο χρονικό διάστημα.
• Εμπειρία στη σύνταξη μελετών σχετικών με τα αντικείμενα της αξιολόγησης.
• Εμπειρία σε αξιολόγηση ευρωπαϊκών/ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την ανώτατη
εκπαίδευση
• Εγγραφή υποψηφίου σε άλλον εγκεκριμένο συναφή κατάλογο αξιολογητών.
• Πιστοποιητικό κατάρτισης υποψηφίου σε αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.

Β2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα Ελληνικής ιθαγένειας.
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
νομίμως αναγνωρισμένου από το αρμόδιο όργανο και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
αποδεικνυόμενη από σχετικό τίτλο (τουλάχιστον Επίπεδο Β2).
• Ικανότητα χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για τη σύνταξη και την υποβολή των
αξιολογήσεων, δεδομένου ότι αυτές γίνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
• Εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων ή παραδοτέων αποτελεσμάτων
ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων ή τριετή (3 έτη) εμπειρία στην υλοποίηση/
διαχείριση ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ή να
κατείχαν θέση ευθύνης στον τομέα που θα αξιολογήσουν.
• Πενταετή (5 έτη) υπηρεσιακή ή επαγγελματική εμπειρία νομίμως αποδεικνυόμενη.
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
• Η κατοχή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (MASTER) ή Διδακτορικού Διπλώματος σε συναφείς
κατευθύνσεις και θεματικές ενότητες.
• Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου PROFICIENCY. Επιθυμητή είναι η γνώση έτερης
ξένης γλώσσας, εξ αυτών που αναγνωρίζονται ως επίσημες γλώσσες των κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιστοίχου επιπέδου, αποδεικνυόμενη από σχετικό αναγνωρισμένο τίτλο. Για
τους κατόχους τίτλων σπουδών σχολών της αλλοδαπής, αρκεί ο τίτλος σπουδών για την άριστη
γνώση της αντίστοιχης γλώσσας, με την προϋπόθεση ότι, είναι τριετούς φοίτησης τουλάχιστον και
αποδεικνύεται η παραμονή τους στην αλλοδαπή για ίσο χρονικό διάστημα.
• Εμπειρία στη σύνταξη μελετών που εμπίπτουν σε κάποιον από τους τομείς του προγράμματος
Erasmus+ (σχολική εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
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εκπαίδευση ενηλίκων) ή εμπειρία στη σύνταξη και επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού για μια
συγκεκριμένη ομάδα-στόχο.
• Εμπειρία στη συγγραφή ή επιμέλεια μελέτης, έρευνας που να σχετίζεται με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας και ειδικότερα συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων ή/και της προώθησης
συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και διασύνδεσής τους με την αγορά
εργασίας.
• Εγγραφή υποψηφίου σε άλλον εγκεκριμένο συναφή κατάλογο αξιολογητών.
• Συμμετοχή υποψηφίου στις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης
• Πιστοποιητικό κατάρτισης υποψηφίου σε σεμινάρια με σχετικό αντικείμενο.
• Ειδικότερα θα συνεκτιμηθεί επιστημονική ή/και επαγγελματική εμπειρία σε κάποια από τα
κάτωθι πεδία:
o Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
των απασχολουμένων και εμπλεκομένων στον τομέα των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
o Ποιότητα συστημάτων και πρακτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης
o Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων
o Ανάπτυξη εργαλείων και διαχείριση θεμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
o Διαφάνεια και αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, χαρτογράφηση των
επαγγελματικών προσόντων ΕΕΚ, πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων,
αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων
o Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων από την
προσχολική έως την ανώτατη εκπαίδευση
o Γνώση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των ελληνικών σχολικών μονάδων
o Γνώση των σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και εργαλείων για τη διδακτική πράξη
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
o Σύνδεση των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα με το Ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι και τους στόχους της Ευρώπης 2020 για τον τομέα της εκπαίδευσης και
κατάρτισης
o Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εκπαιδευτών ενηλίκων

Κριτήρια Αποκλεισμού:
Οι ενδιαφερόμενοι αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση εφόσον:
•
•
•
•
•
•

Δεν πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 8 και 9 του ν.
3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α «Κύρωση του Κώδικα Κατάσταση Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων», ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή/και την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την κείμενη εθνική
νομοθεσία.
Εμπλέκονται σε υπόθεση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα αντικείμενα της
παρούσας.
Έχουν κριθεί ένοχοι για παραποίηση πληροφοριών και στοιχείων τις οποίες κλήθηκαν να
παράσχουν ή υποβάλλουν στην Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ ως προϋπόθεση συμμετοχής στη
διαδικασία αξιολόγησης ή δεν παρείχαν αυτές τις πληροφορίες.
Τους έχει επιβληθεί διοικητική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 109 (1) του Δημοσιονομικού
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012.
Δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν έχουν την Ελληνική
ιθαγένεια.
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•

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, σύμβουλοι, συνεργάτες και μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως δεύτερου (2ου)
βαθμού.

Γ. ΤΟΠΟΣ και ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση εγγραφής και τα συνημμένα έντυπα στην
ιστοσελίδα του ΙΚΥ http://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/2147-prokiriksi-aksiologitonebeirognomonon. Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στην Εθνική
Μονάδα-ΙΚΥ.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή ιδιοχείρως στο
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μεταξύ των ωρών 09:00 - 16:00 ή να αποσταλούν με ταχυμεταφορά
εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
14234 Νέα Ιωνία
Αττική
με την εξής ένδειξη:
«Υποβολή Πρότασης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Ανοιχτό Μητρώο Αξιολογητών
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+»
Ή
«Υποβολή Πρότασης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο
Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+»

Ανοιχτό

Μητρώο

Προτάσεις που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λαμβάνουν αριθμό
πρωτοκόλλου αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν συμπληρωμένα στην Εθνική Μονάδα/ ΙΚΥ:
• Έντυπο της Αίτησης (Παράρτημα 1)
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Φωτοαντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων δικαιολογητικών κ.ά. που αποδεικνύουν
τα προσόντα που αναγράφονται στην Αίτηση. Τα προσόντα των ενδιαφερομένων θα πιστοποιούνται
με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά. Προσόντα που δεν αποδεικνύονται
με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των στοιχείων της αίτησης.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνει ότι:
- δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις αποκλεισμού.
- ότι δεν έχει τιμωρηθεί για ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα σχετικά με την εκτέλεση των
υπηρεσιακών καθηκόντων και ότι κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,
συμπληρώνουν τρία (3) ή πέντε (5) έτη τουλάχιστον πραγματικής υπηρεσίας αντιστοίχως.
- δεν έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό, τη συγγραφή, την κατάρτιση, τη διαχείριση και το
συντονισμό Σχεδίων Erasmus+ στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος καθ’ οιονδήποτε τρόπο
6

καθώς και ότι εφόσον επιλεγεί ως αξιολογητής δε θα έχει καμία σχέση εργασίας ή οποιαδήποτε
συμμετοχή σε σχέδιο Erasmus+.
- αποδέχεται τους όρους και τη διαδικασία κατάρτισης του μητρώου αξιολογητών ή του
μητρώου εμπειρογνωμόνων (κατά περίπτωση) σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.

Ε. ΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στον Οδηγό του
Προγράμματος
Erasmus+
(http://www.iky.gr/downloads-el/item/1339-odigos-programmatoserasmusplusen ) και στον Οδηγό Erasmus+ για τους Αξιολογητές (http://www.iky.gr/erasmus-pluskey1-action-1/aitiseis-ka1-mathisiaki-kinitikotita/item/1461), όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
Η ένταξη στο Μητρώο των υποψηφίων που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις είναι
υποχρεωτική. Το ΙΚΥ/ΕΜ θα κατατάξει τους εντασσόμενους Αξιολογητές ή Εμπειρογνώμονες σε έναν
ή περισσότερους τομείς εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αντικείμενα αξιολόγησης), με βάση τα
προσόντα τους, την εμπειρία τους και τις απαιτήσεις της κάθε δράσης (ΚΑ1 – ΚΑ2).
Κατά τη διαδικασία ένταξης καθώς και ύστερα από την ένταξη των Αξιολογητών και των
Εμπειρογνώμων σε κάποιο από τα διακριτά μητρώα της ΕΜ/ΙΚΥ, η Εθνική Μονάδα Erasmus+
διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στον αιτούντα Αξιολογητή / Εμπειρογνώμονα την ένταξή του στο
άλλο Μητρώο, λόγω εξειδίκευσης ή εξυπηρέτησης των αναγκών της ΕΜ/ΙΚΥ. Η μετακίνηση αυτή
μεταξύ των Μητρώων δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο ύστερα από τη λήψη της ΕΜ/ΙΚΥ της
έγγραφης και ρητής συναίνεσής του προς τούτο.
Τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των αξιολογητών, στην περίπτωση που ο τόπος διαμονής τους
είναι εκτός Αθηνών, αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη.
Οι Αξιολογητές και οι Εμπειρογνώμονες Erasmus+ πρέπει να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα
εργασιών αξιολόγησης όπως αυτά καθορίζονται από την Εθνική Μονάδα/ ΙΚΥ,. Η διαδικασία
Αξιολόγησης / Εμπειρογνωμοσύνης δύναται με απόφαση του ΙΚΥ/ΕΜ να διακοπεί, αναβληθεί ή
επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Ανοιχτό Μητρώο Αξιολογητών / Εμπειρογνωμόνων
Erasmus+ δεν είναι διαγωνιστική. Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ' οιοδήποτε τρόπο
υποχρέωση του ΙΚΥ/ΕΜ να καταρτίσει Σύμβαση με τον υποψήφιο Αξιολογητή / Εμπειρογνώμονα.
Οι Αξιολογητές που θα επιλεγούν είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα σχετικά
σεμινάρια κατάρτισης αξιολογητών, τα οποία θα οργανωθούν από την ΕΜ/ΙΚΥ, σε τόπο και χρόνο
επιλογής της.
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα ενταχθούν είτε στο Μητρώο Aξιολογητών είτε στο Μητρώο
Εμπειρογνωμόνων του ΙΚΥ/ΕΜ για το Πρόγραμμα Erasmus+ και θα κληθούν για την παροχή των
υπηρεσιών τους σε συγκεκριμένη περίοδο αξιολόγησης, θα υπογράφουν σύμβαση παροχής
υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης με το IKY/ΕΜ, στην οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά οι
όροι συνεργασίας. Επιπροσθέτως, πριν την ανάθεση του έργου, οι αξιολογητές και οι
εμπειρογνώμονες θα κληθούν από την Εθνική Μονάδα/ ΙΚΥ να υπογράψουν τη «Δήλωση αποφυγής
σύγκρουσης συμφερόντων και εμπιστευτικότητας». Προς διασφάλιση της ανεξαρτησίας των
Αξιολογητών / Εμπειρογνωμόνων, τα στοιχεία τους δεν θα δημοσιοποιούνται από το ΙΚΥ/ΕΜ.
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ΣΤ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται, αποτελούν έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα. Οι Aξιολογητές /
Εμπειρογνώμονες δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν προς τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία που
εμπεριέχεται στις αιτήσεις σχεδίων Erasmus+ ή που αφορούν στην αξιολόγηση/ εμπειρογνωμοσύνη.
Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση αυτών των εμπιστευτικών πληροφοριών για δικό
τους όφελος ή όφελος τρίτου. Ο Αξιολογητής / Εμπειρογνώμονας υποχρεούται να λάβει όλα τα
αναγκαία και πρόσφορα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την διαφύλαξη και ασφάλεια των
ανωτέρω πληροφοριών, στοιχείων ή εγγράφων και την παρεμπόδιση πρόσβασης μη
εξουσιοδοτημένων τρίτων σε αυτά.
Τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στα Μητρώα Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων Erasmus+ του
ΙΚΥ/ΕΜ, όταν κληθούν για αξιολόγηση των αιτήσεων επιχορήγησης, υποχρεούνται να υποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση περί των αρχών ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας που πρέπει να τηρήσουν,
σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Κανονισμό, αρθ. 57 και την εθνική νομοθεσία.
Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά τη διάρκεια της παρούσας, αλλά και μετά την τυχόν
λήξη αυτής και την ολοκλήρωση της διαδικασίας να τηρούν το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα
πληροφοριών ή οιωνδήποτε άλλων στοιχείων ή εγγράφων που σχετίζονται με την παρούσα και με
τις δραστηριότητες του άλλου μέρους.
Ζ. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Οι Αξιολογητές και οι Εμπειρογνώμονες κατά τη διάρκεια αξιολόγησης / εμπειρογνωμοσύνης θα
πρέπει να είναι ελεύθεροι από κάθε συμφέρον, που να σχετίζεται με τον αιτούντα ή δικαιούχο
φορέα (οικογενειακό, συναισθηματικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινό συμφέρον ή άλλο), το οποίο θα
επηρεάσει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία τους. Οι Αξιολογητές / Εμπειρογνώμονες που
σχετίζονται με αιτούντα ή δικαιούχο φορέα, στην συγκεκριμένη περίοδο αξιολόγησης, στην υπό
αξιολόγηση Δράση, θεωρείται ότι δεν πληρούν την αρχή της μη σύγκρουσης συμφερόντων και
αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης για τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων.
Εφόσον ο Αξιολογητής / Εμπειρογνώμονας διαπιστώσει ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων
πρέπει να παύσει κάθε δραστηριότητα σχετική με αυτό το θέμα καθώς και να το δηλώσει στην
Εθνική Μονάδα.
Η. ΙΣΧΥΣ ΜΗΤΡΩΩΝ
1.Το Μητρώο Αξιολογητών και το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων τα οποία θα σχηματιστούν θα
παραμένουν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια ορισμού του ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα
Erasmus+ για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2014-2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν αιτήσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμούν εκτός αν αποφασιστεί και
δημοσιευθεί διαφορετικά από το IKY/ΕΜ. Το IKY/ΕΜ θα ενημερώνει προσωπικά κάθε αιτούντα για
την ένταξή του στο Μητρώο. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται περιοδικά.
2.Οι αιτούντες που έχουν ενταχθεί στα Μητρώα οφείλουν να δηλώσουν άμεσα στο ΙΚΥ/ΕΜ, επί
ποινή αποκλεισμού, οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση
τους και έχουν κατατεθεί στο ΙΚΥ/ΕΜ.
3. Το ΙΚΥ/ΕΜ διατηρεί το δικαίωμα πριν την ανάθεση της αξιολόγησης ή της εμπειρογνωμοσύνης να
καλέσει τον υποψήφιο σε προφορική συνέντευξη, προκειμένου να εξακριβώσει και συνεκτιμήσει
τόσο τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης
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και εμπειρίας, στους αναφερόμενους στην παρούσα τομείς εξειδίκευσης και στο πεδίο
αξιολογήσεων καθώς και της ευχέρειας εφαρμογής των γνώσεων αυτών, όσο την παρουσίαση της
προσωπικότητας του Αξιολογητή /Εμπειρογνώμονα γενικά, περί της κατοχής ή μη προσόντων
απαραίτητων για την επιτυχή άσκηση των ορισθέντων καθηκόντων αναφορικά με τη διαδικασία
αξιολόγησης.

Θ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Το ΙΚΥ/ΕΜ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του Αξιολογητή/ Εμπειρογνώμονα που έχει ενταχθεί στο
Μητρώο Αξιολογητών / Εμπειρογνωμόνων Erasmus+ εφόσον αποδεδειγμένα:
Δεν τηρεί τους όρους της Δήλωσης Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων και Δήλωσης
Εμπιστευτικότητας.
• Δεν παρέχει αντικειμενική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των αιτήσεων, των ενδιάμεσων ή των
τελικών εκθέσεων.
• Δεν ακολουθεί τις Οδηγίες προς Αξιολογητές που τίθενται από την Ε.Ε..
• Δεν τηρεί τις καταληκτικές προθεσμίες που τίθενται από το ΙΚΥ/ΕΜ για την παράδοση των
αξιολογήσεων.
• Δεν τηρεί εχεμύθεια ως προς τις διαδικασίες και τους φακέλους που επεξεργάζεται.
• Δεν τηρεί τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης.
• Έχουν αλλαγή τα στοιχεία του, η οποία αλλαγή είτε δεν έχει κοινοποιηθεί στο ΙΚΥ/ΕΜ, είτε
αποκλείουν αυτόν από το αντίστοιχο Μητρώο.
• Διαπιστωθεί σύγκρουση συμφερόντων ή παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της
αμεροληψίας.
• Δεν επιδεικνύει την αρμόζουσα συμπεριφορά και διάθεση συνεργασίας με τα στελέχη της
Εθνικής Μονάδας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του ως άνω
περιγραφόμενου έργου για το κάθε Μητρώο.
•

Σημειώνεται επίσης ότι ο αιτών οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, με υποβολή ηλεκτρονικού
αιτήματος προς το ΙΚΥ/ΕΜ για τις περιπτώσεις που επιθυμεί να μην είναι ενεργός για κάποιο
χρονικό διάστημα ή και οριστικής διαγραφής από το Μητρώο Αξιολογητών Erasmus+.
Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των Παραρτημάτων της.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην κ. Θάλια Δημητρακά, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3726340, e-mail: thdimitraka@iky.gr.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Μαρία Νικητάκη
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