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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8856/557/09-03-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ:  

Α) Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 για τους τομείς «Νεολαία» και 

«Αθλητισμός». 

Β)  Δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του : 

 

1. Τον Νόμο 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α/30-1-2013) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων κα 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 
4505/2017, άρθρ. 16 (ΦΕΚ 189 Α/8.12.17). 

2. Την υπ’ αριθ. 28163/Κ2/10.03.2021 (ΦΕΚ 989, Τεύχος Β΄/12.03.2021) Απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον ορισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ως Εθνικό Οργανισμό / Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση των 
Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης α) Erasmus+ για τους τομείς «Νεολαία» και 
«Αθλητισμός» και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps – ESC] 
προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 

Μαΐου 2021 για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για το Erasmus+: το Πρόγραμμα της Ένωσης 
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό  και την τροποποίηση του  
Κανονισμού (ΕΕ) No 1288/2013. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/888 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 

Μαΐου 2021 για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης και την τροποποίηση των  Κανονισμών (ΕΕ) No 1475/2018 και 375/2014. 

5. Τον Οδηγό Διαχείρισης Εθνικών Μονάδων Συντονισμού για την υλοποίηση των 
Προγραμμάτων της Ε.Ε. Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (Guide for National 
Agencies implementing the Erasmus + Programme and the European Solidarity Corps). 

6. Το Εγχειρίδιο Εσωτερικής Λειτουργίας της Εθνική Μονάδας Συντονισμού. 
7. Τους Οδηγούς για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Erasmus+ & European Solidarity Corps. 

  
 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
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8. Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 για τους τομείς «Νεολαία» 
και «Αθλητισμός». 

9. Την Εισήγηση του Προέδρου ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Εισήγηση της Διεύθυνση Προγραμμάτων  
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ. 58/08.03.2022). 

10. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του. 

 

Αποφασίζει και εγκρίνει  

 

 
α) Τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 για τους τομείς «Νεολαία» και 

«Αθλητισμός». 

β) Τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

 
 

 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

1) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
2) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
3) Τμήμα Διαχείρισης έργων προγραμμάτων Νεολαίας  
4)  Ε.Μ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
1) Γραφείο Προέδρου ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
2) Γραφείο Αντιπροέδρου 
3) Νομική Υπηρεσία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2021 -2027 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ «ΝΕΟΛΑΙΑ» ΚΑΙ 

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ». 
 

 
                                                                                                      Αθήνα, 09.03.2022 

                                                                              Α.Π.: 660/2/6878 
 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από 

τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3879/21.09.2010 (ΦΕΚ 163/τ. Α’/21.09.2010) «Ανάπτυξη της 
Δία Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.α/30-01-2013) «Οργάνωση και 
λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες 
διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ 127175/Η/4.11.2011(ΦΕΚ 2508/Β/4.11.2011). Κοινής 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών 
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ‘ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑ’ (Ε.Ι.Ν), ‘ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ’ (Ι.ΔΕ.ΚΕ.) και ‘ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ’ (Ι.Ν.), 
εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 
2508/Β/04.11.2011). 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 28163/Κ2/10.03.2021 (ΦΕΚ 989, Τεύχος 
Β’/12.03.2021) Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον 
ορισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ως Εθνικό 
Οργανισμό / Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης α) Erasmus+ για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός» 
και β) Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps – ESC] 
προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.  

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2021 για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για το 
Erasmus+: το Πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό  και την τροποποίηση του  Κανονισμού (ΕΕ) No 
1288/2013 

6. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/888 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2021 για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για το 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και την τροποποίηση των  Κανονισμών 
(ΕΕ) No 1475/2018 και 375/2014 

7. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης 
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Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου  
για τα έτη 2021-2027 (ΕΕ L 4331 της 22.12.2020, σ.11). 

8. Τον Οδηγό Διαχείρισης Εθνικών Μονάδων Συντονισμού αναφορικά με την 
υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, όπως αυτός εκδίδεται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

9. Τις 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». 

10. Τις ανάγκες κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών και της απρόσκοπτης 
υλοποίησης των προγραμμάτων Erasmus+ / Τομείς «Νεολαία» & «Αθλητισμός» 
και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

11. Την υπ΄αριθμ. 8856/557/09.03.2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  
 
 
 

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
 

να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ένταξή τους στο Μητρώο 
Αξιολογητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ 2021 – 2027 
για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός». 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς 
«Νεολαία» και «Αθλητισμός» συγκροτεί μητρώο αξιολογητών, με σκοπό την ποιοτική 
αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων για επιχορήγηση, καθώς και την αξιολόγηση των 
τελικών εκθέσεων επιχορηγούμενων αιτήσεων.  
 
Η ποιοτική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων για επιχορήγηση πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο των παρακάτω Βασικών Δράσεων: 

 Βασική Δράση 1 (ΚΑ1): Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων. 
 Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων. 

 
Η αξιολόγηση τελικών εκθέσεων επιχορηγούμενων αιτήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της παρακάτω Βασικής Δράσης: 

 Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων.  
 

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στον Οδηγό του 
Προγράμματος Erasmus+ και στον Οδηγό για τους Αξιολογητές (ERASMUS+ Guide for Experts 
on Quality Assessment, Παράρτημα ΙΙΙ), όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.   

Στόχοι της αξιολόγησης είναι: 

 Η εφαρμογή ανοικτών διαδικασιών για την επιλογή των αιτήσεων και την αξιολόγηση 
τελικών εκθέσεων επιχορηγούμενων αιτήσεων. 
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 Η επιλογή ποιοτικών αιτήσεων, η υλοποίηση των οποίων συμβάλλει στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς «Νεολαία» και 
«Αθλητισμός». 

 

Β. ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Στον τομέα «Νεολαία» το Πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει την ακόλουθη Βασική  Δράση: 

1)  Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων (Βασική Δράση 1). 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης υποστηρίζονται τα ακόλουθα:  

 Κινητικότητα των νέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες μη τυπικής και άτυπης 
μάθησης, μεταξύ των χωρών του Προγράμματος. Η κινητικότητα αυτή μπορεί να λάβει 
τη μορφή ανταλλαγών νέων και εθελοντισμού, καθώς και καινοτόμες δραστηριότητες 
που θα αξιοποιούν τις υφιστάμενες διατάξεις για την κινητικότητα. 

 Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας ή σε 
οργανώσεις νεολαίας καθώς και στελεχών της νεολαίας. Η κινητικότητα αυτή μπορεί 
να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων κατάρτισης και δικτύωσης.  

 Κινητικότητα των νέων, των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας 
ή σε οργανώσεις νεολαίας, καθώς και των στελεχών νεολαίας, από και προς χώρες 
εταίρους.  

 
Στους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμό» το Πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει την 
ακόλουθη Βασική  Δράση: 

2) Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων (Βασική Δράση 2). 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης υποστηρίζονται τα ακόλουθα: 
 

 συμπράξεις για συνεργασία, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συμπράξεις συνεργασίας και 

οι συμπράξεις μικρής κλίμακας·  

 συμπράξεις για καινοτομία, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συμμαχίες και τα 

μελλοντοστρεφή σχέδια·  

 σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας·  

 ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 Οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βασικής δράσης αναμένεται 

να συμβάλουν σημαντικά στις προτεραιότητες του προγράμματος, ώστε να αποφέρουν 

θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες οργανισμούς, στα 

συστήματα των ασκούμενων πολιτικών που πλαισιώνουν αυτές τις δράσεις, καθώς και στους 

οργανισμούς και στα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες. Η παρούσα βασική δράση αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη, τη 

μεταφορά και/ή την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών τόσο σε οργανωτικό, τοπικό, 

περιφερειακό όσο και σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο μητρώο αξιολογητών έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή 
πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για μικρής 
διάρκειας ανάληψη υποχρέωσης αξιολόγησης.  Σημειώνεται ότι οι αξιολογητές θα πρέπει να 
τηρούν τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης όπως αυτά θα 
ορίζονται κάθε φορά από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού.  
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Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των αξιολογητών, τα στοιχεία τους δεν θα 
δημοσιοποιούνται.   

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

 
Γ.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

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

1. Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  

2. Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
περίπτωσης 1’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

3. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα βάσει απόφασης με ισχύ 
δεδικασμένου, σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή. 

4. Έχουν κριθεί ένοχοι για σοβαρό επαγγελματικό ή πειθαρχικό παράπτωμα ή αδίκημα που 
αποδεδειγμένως έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει 
η Εθνική Μονάδα Συντονισμού. 

5.  Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 

6. 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.  

7. Εμπλέκονται σε υπόθεση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή περιγράφεται στο 
σημείο Δ.1 της παρούσας.  

8.  Έχουν κριθεί ένοχοι για παραποίηση πληροφοριών και στοιχείων τις οποίες κλήθηκαν να 
παράσχουν ή υποβάλλουν στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού ως προϋπόθεση 
συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης ή δεν παρείχαν αυτές τις πληροφορίες. 

9. Τους έχει επιβληθεί διοικητική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 109(1) του Δημοσιονομικού 
Κανονισμού  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2012 

10.  Δεν είναι  υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

 

Γ.2  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Γ.2.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο 
Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά 
νόμο αρμόδιο όργανο. 
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2. Γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

3. Εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων ευρωπαϊκών ή/και διεθνών  
προγραμμάτων (τουλάχιστον 3 προτάσεις)  ή διετή εμπειρία στην υλοποίηση /διαχείριση 
ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων για νέους ή συμμετοχή σε τουλάχιστον  δύο 
(2) ομάδες εργασίας ερευνητικών προγραμμάτων. 

4. Ικανότητα χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω 
του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Assessment Module.  

 

Γ.2.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

2. Επιπρόσθετη εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων ευρωπαϊκών ή /και 
διεθνών  προγραμμάτων με αντικείμενο συναφές με τους τομείς εξειδίκευσης ή εμπειρία 
στην υλοποίηση /  διαχείριση ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων με αντικείμενο 
συναφές με τους τομείς εξειδίκευσης. 

3. Εμπειρία στη σύνταξη μελετών σχετικών με τους τομείς εξειδίκευσης / ερευνητικό – 
συγγραφικό έργο συναφές με τους τομείς εξειδίκευσης. 

 

                                        ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Α. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Εγκρίνεται ή 

Απορρίπτεται 

  

Α.1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Εγκρίνεται ή 

Απορρίπτεται 

 

Α.2 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας   Εγκρίνεται ή 

Απορρίπτεται 

 

Α.3 Εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης 

προτάσεων ευρωπαϊκών ή/και διεθνών  

προγραμμάτων ή τριετή εμπειρία στην υλοποίηση 

/διαχείριση ευρωπαϊκών ή/και διεθνών 

προγραμμάτων για νέους ή συμμετοχή σε ομάδες 

εργασίας ερευνητικών προγραμμάτων. 

 Εγκρίνεται ή 

Απορρίπτεται 

 

Α.4 Ικανότητα χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι 

αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του 

εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Assessment 

Module. 

 Εγκρίνεται ή 

Απορρίπτεται 

 

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος σπουδών. 
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Β.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ         7   

Β.1.1 Διδακτορικός τίτλος σπουδών  7  

Β.1.2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  5  

Β.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ       14   

Β.2.1. Επιπρόσθετη εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης 
προτάσεων ευρωπαϊκών ή /και διεθνών  προγραμμάτων 
με αντικείμενο συναφές με τους τομείς εξειδίκευσης  

(έως 10 προτάσεις ή προγράμματα με 0.5 μόρια/ πρόταση 
ή πρόγραμμα)  

 

 5  

Β.2.2  εμπειρία στην υλοποίηση /  διαχείριση ευρωπαϊκών 
ή/και διεθνών προγραμμάτων με αντικείμενο συναφές με 
τους τομείς εξειδίκευσης. 

(1 μόριο /έτος) 

 5  

Β.2.3 Εμπειρία στη σύνταξη μελετών σχετικών με τους 
τομείς εξειδίκευσης / ερευνητικό – συγγραφικό έργο 
συναφές με τους τομείς εξειδίκευσης  

(2 μόρια /ομάδα εργασίας) 

 4  

Γ.  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Για τη συνέντευξη ακολουθείται αναλογικά η 

διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ.4 

& 5 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄/2010) και τις 

σχετικές εγκυκλίους.  

Συνεκτιμώνται : 

Α) Η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και 

η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική 

ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα 

συνεργασίας, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η 

γνώση για την υλοποίηση των αντικειμένων του 

έργου, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η 

πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η 

αποτελεσματικότητα. 

Β) Τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο 

βιογραφικό του σημείωμα ,τα οποία αποδεικνύονται 

με αντίστοιχα δικαιολογητικά και τα οποία δεν έχουν 

μοριοδοτηθεί. 

 20  

Γ.2.1 Προσωπικότητα   5 

Γ.2.2. Επικοινωνία   5 

Γ.2.3. Γνώση Αντικειμένου   10 
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ΣΥΝΟΛΟ:                 41 

 
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Αξιολογητών 
του Προγράμματος ERASMUS+ 2021 – 2027 για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός» θα 
πρέπει να πληρούν, εκτός των υποχρεωτικών προσόντων, κατ’ ελάχιστον ένα από τα τέσσερα 
παραπάνω επιπρόσθετα προσόντα.   
 
 

Δ. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 

Δ.1 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Οι  αξιολογητές κατά τη διάρκεια αξιολόγησης θα πρέπει να είναι ελεύθεροι από κάθε 
συμφέρον, που να σχετίζεται µε αιτούντα φορέα (οικογενειακό, συναισθηματικό, πολιτικό, 
οικονομικό, κοινό συμφέρον ή άλλο), το οποίο θα επηρεάσει την αντικειμενικότητα και την 
αμεροληψία. Οι αξιολογητές που σχετίζονται με αιτούντα 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. Οποιαδήποτε σχέση σαν κι αυτή, πρέπει να 
δηλώνεται στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού.  

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, όσοι υποψήφιοι έχουν συνεργαστεί κατά το παρελθόν με 

το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το 

παραδοτέο τους κρίθηκε ανεπαρκές αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. 

 
 
Δ.2 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται, αποτελούν έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα. Οι 
αξιολογητές δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν προς τρίτους οποιεσδήποτε πληροφορίες 
εμπεριέχονται στις αιτήσεις ή που αφορούν στην αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται 
να κάνουν χρήση αυτών των εμπιστευτικών πληροφοριών για δικό τους όφελος ή όφελος 
τρίτου.  

Το απόρρητο πρέπει να διατηρηθεί και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.  
 

Πριν την ανάθεση του έργου, οι αξιολογητές θα κληθούν από την Εθνική Μονάδα 
Συντονισμού να υπογράψουν τη «Δήλωση αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και 
εμπιστευτικότητας» (Παράρτημα II) 
 

Ε . ΙΣΧΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Το Μητρώο Αξιολογητών το οποίο θα σχηματιστεί θα παραμένει ανοιχτό καθ’ όλη τη 
διάρκεια ορισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το Πρόγραμμα 
Erasmus+  2021-2027 για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός».  

 

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα ενημερώνει προσωπικά κάθε αξιολογητή για την ένταξή του στο Μητρώο. 
Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται περιοδικά.   
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ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού στην Εθνική 
Μονάδα Συντονισμού: 

1. Έντυπο της αίτησης (Παράρτημα I) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου και θα δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις 
περιπτώσεις αποκλεισμού της ενότητας Γ1. 

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου σε ισχύ. 

4. Αντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων δικαιολογητικών κ.λ.π. που 
αποδεικνύουν τα προσόντα που αναγράφονται στην ενότητα Γ2, συνοδευόμενα από 
Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος/-η θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων 
τους.  

5. Βιογραφικό σημείωμα Ευρωπαϊκού Τύπου EUROPASS. 

Τα ανωτέρω, θα πρέπει να κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών σε κλειστό 
φάκελο στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής 
Γραμματείας 2ος  όροφος, με καταληκτική ημερομηνία την 31 Μαρτίου 2022, με τις εξής 
ενδείξεις:  

 

Προς: 
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας, 
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 111 43, Αθήνα 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2021 – 2027 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ «ΝΕΟΛΑΙΑ» ΚΑΙ 

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»  

 

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με 
απόφαση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο 
περιεχόμενο. Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα.  

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ να 
καταρτίσει Σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο.  
 
 
 

Ζ. ΑΜΟΙΒΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα ενταχθούν στο Μητρώο αξιολογητών της 
Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το Πρόγραμμα Erasmus+ 2021 – 2027 για τους τομείς 
«Νεολαία» και «Αθλητισμός» θα κληθούν για την παροχή των υπηρεσιών τους σε 
συγκεκριμένη περίοδο αξιολόγησης, θα υπογράφουν σύμβαση έργου με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ στην 
οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας.  

Οι αμοιβές που θα λαμβάνουν αναλύονται παρακάτω: 
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ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (μεικτό ποσό ανά αίτηση) 

 Βασική Δράση 1 (ΚΑ1): Μαθησιακή 
κινητικότητα ατόμων 

80€ για αξιολόγηση προτάσεων με αιτούμενο 
ποσό επιχορήγησης έως 60.000€ 

100€ για αξιολόγηση προτάσεων με αιτούμενο 
ποσό επιχορήγησης άνω των 60.000€ 

 Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία 
μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων 

80€ για αξιολόγηση προτάσεων με αιτούμενο 
ποσό επιχορήγησης έως 60.000€ 

100€ για αξιολόγηση προτάσεων με αιτούμενο 
ποσό επιχορήγησης άνω των 60.000€ 

100€ για αξιολόγηση τελικών εκθέσεων με 
επιχορηγούμενο ποσό άνω των 60.00€ 

  

Η. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων αξιολογητών 
γίνεται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ  στο οποίο και εισηγείται σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
ορίζονται στην παρούσα. 

Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο τον υποχρεωτικών και επιπρόσθετων προσόντων και εφόσον 
αυτά  πληρούνται, θα καλέσει τους υποψηφίους σε προφορική διά ζώσης ή διαδικτυακή 
συνέντευξη, η οποία θα αποσκοπεί στην: 

α) Επαλήθευση της κατοχής ή μη απ’ αυτούς, των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών 
γνώσεων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, στους τομείς 
εξειδίκευσης και στο πεδίο αξιολογήσεων, καθώς και της ευχέρειας εφαρμογής των γνώσεων 
αυτών.  
β) Παρουσίαση της προσωπικότητας γενικά, περί της κατοχής ή μη προσόντων (όπως κύρος, 
οξυδέρκεια, υπηρεσιακός ζήλος) για την επιτυχή άσκηση των ορισθέντων αναφορικά με τη 
διαδικασία αξιολόγησης καθηκόντων. 
Γ) Γνώση και επίπεδο ευχέρειας λόγου της Αγγλικής γλώσσας. 
 
Η παρουσία στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική για τη συνέχιση στη διαδικασία αξιολόγησης 
και μέρος αυτής θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.  
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης θα ανακοινώσει στο site 

www.inedivim.gr το πρόγραμμα των συνεντεύξεων στο οποίο θα αναφέρεται η 

ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος (γραφείο) της συνέντευξης. Οι υποψήφιοι θα 

ενημερωθούν με e-mail στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 

Στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων, αντί του ονοματεπωνύμου, θα αναγράφεται ο 

αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης κάθε υποψηφίου που έχει δοθεί από το Τμήμα 

της Κεντρικής Γραμματείας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

 

Υποψήφιος του οποίου ο αριθμός πρωτοκόλλου δεν συμπεριλαμβάνεται στο 

http://www.inedivim.gr/
ΑΔΑ: Ψ5ΩΡ46ΨΖΣΠ-Τ9Λ
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πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας. 

Η συνέντευξη θα λάβει χώρα στην έδρα του Ιδρύματος Νεολαίας & Διά Βίου 

Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). 

 

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δε γίνονται δεκτά από την 

Επιτροπή συμπληρωματικές βεβαιώσεις ή έγγραφα που δεν είχαν συμπεριληφθεί 

στον αρχικό φάκελο του υποψηφίου. 

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία του 

υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή εντός προθεσμίας που θα 

ανακοινωθεί σε πίνακα στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το 

απαιτούμενο όνομα χρήστη. 

 

Σε περίπτωση που υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή 

ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, δε δύναται να 

επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη 

σχετική διαδικασία αξιολόγησης. 

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της αίτησης, των αντίστοιχων δικαιολογητικών, 
και των προσωπικών συνεντεύξεων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr) πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, κατά αύξουσα 
σειρά, κωδικοποιημένοι βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου που έχει ληφθεί από το 
Τμήμα της Κεντρικής Γραμματείας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

 

Στους πίνακες αυτούς θα 
αναγράφονται για κάθε υποψήφιο/α τα μόρια που έλαβε σύμφωνα με τα κριτήρια 
της Πρόσκλησης.  

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην υποβληθείσα αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή 
τους, για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα έχουν λάβει από το Τμήμα Κεντρικής 
Γραμματείας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι 
έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις.   

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

Η ένσταση υποβάλλεται  μέσω ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο Α4 στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, 
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος με 
τις εξής ενδείξεις: 

 

Προς: 

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης 

Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 111 43, Αθήνα 

http://www.inedivim.gr/
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11 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2021 – 2027 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ «ΝΕΟΛΑΙΑ» ΚΑΙ 
«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών 
υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη 
της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της ένστασης κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.  

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν αποκλειστικά επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών της 
αίτησης ένταξης του υποψηφίου.  

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται αποκλειστικά με την ανωτέρω μορφή (ταχυδρομικά) και 
αποστέλλονται ηλεκτρονικά, με email ή fax , δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20 € και να 
είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.   

Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αποδεικτικό εξόφλησης του. 
Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ορίζει την ημερομηνία μέχρι την οποία υπάρχει η 
δυνατότητα πληρωμής ενός παραβόλου.  

 

Για την έκδοση και πληρωμή ενός e-παραβόλου θα χρειαστεί να συμπληρώσετε: 

1. Tον τύπο του παραβόλου (Οριζόντια παράβολα / Κατηγορία: Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών / Τύπος: Ένσταση σε διαγωνισμό), 

2. Tο ποσό 20,00 €, 
3. Tον ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο για το άτομο για το οποίο θα εκδοθεί το e-

παράβολο, 
4. Tον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (27 ψηφία), για την περίπτωση επιστροφής, 
5. Tο πεδίο "πρόσθετα στοιχεία" (μη υποχρεωτικό πεδίο). Στο πεδίο αυτό ανάλογα με 

τον τύπο του παραβόλου μπορεί να ζητηθεί από το Φορέα να συμπληρωθεί κάποια 
ειδική πληροφορία (π.χ. αριθμός Διαβατηρίου ή τόπος Γέννησης ή ΑΜΚΑ ή 
αρ.σύμβασης σε ενστάσεις κ.λ.π.), όπως αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά από τον 
αρμόδιο Φορέα. 

6. Εναλλακτικά μπορεί να εκδοθεί e-παράβολο χωρίς ΑΦΜ, συμπληρώνοντας τα πεδία 
Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και ημερομηνία Γέννησης. 
Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο ΑΦΜ είναι απαραίτητος για να υπάρχει η δυνατότητα 
τυχόν επιστροφής του e-παραβόλου. 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση του e-παραβόλου αποτελεί η πληρωμή 
του. Μη πληρωμένα παράβολα δεν θα γίνονται αποδεκτά 

8. Σε περίπτωση επιστροφής της αξίας του παραβόλου είναι απαραίτητη η δήλωση του 
ΑΦΜ και του ΙΒΑΝ στην αρχική αίτηση εκ μέρους του αιτούντα. Εάν αυτά τα δύο 
στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί δεν θα μπορέσει να γίνει επιστροφή της αξίας του 
παραβόλου. 

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται 
στον ενιστάμενο. 

ΑΔΑ: Ψ5ΩΡ46ΨΖΣΠ-Τ9Λ



12 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση, πληρωμή, επιστροφή και 
γενικότερα τη χρηστή διαχείριση ενός ηλεκτρονικού παραβόλου, μπορείτε να ανατρέξετε 
στις οδηγίες της εφαρμογής του e-παραβόλου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων: https://www.gsis.gr/e-paravolo. 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr  του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: α) η απόφαση Δ.Σ. η οποία επικυρώνει τους οριστικούς πίνακες ένταξης των 
υποψήφιων στο Μητρώο Αξιολογητών και β) οι οριστικοί πίνακες ένταξης στο Μητρώο 
ταξινομημένοι σε αύξουσα σειρά. 

 

Θ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, τον αξιολογητή που έχει 
ενταχθεί στο Μητρώο εφόσον:   

 Δεν τηρεί τους όρους της Δήλωσης  Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων και 
Εµπιστευτικότητας 

 Δεν παρέχει αντικειμενική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των αιτήσεων και των 
εκθέσεων τελικών απολογισμών  

 Δεν ακολουθεί τις Οδηγίες προς αξιολογητές που τίθενται από την Ε.Ε 
 Δεν τηρεί τις καταληκτικές προθεσμίες που τίθενται από την Εθνική Μονάδα 

Συντονισμού για την παράδοση των αξιολογήσεων 
 Δεν τηρεί τους όρους της υπογραφείσας σύµβασης.  
 Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κρίνει, τεκμηριώνοντας τη συγκεκριμένη του απόφαση, ότι συντρέχουν 

λόγοι διαγραφής  του αξιολογητή.  

Σημειώνεται επίσης ότι  ο αξιολογητής οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, με υποβολή 
ηλεκτρονικού αιτήματος προς την Εθνική Μονάδα Συντονισμού, σε περίπτωση που -για 
προσωπικούς λόγους- επιθυμεί να μην είναι ενεργός για κάποιο χρονικό διάστημα ή και να 
διαγραφεί οριστικά από το Μητρώο. 
 

Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δεσμεύεται ότι θα καταρτίσει τη λίστα του Μητρώου Αξιολογητών σεβόμενο 
τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και την εξειδίκευση του καθενός.   
Επιπρόσθετα, δεσμεύεται ότι θα αξιοποιεί κατά το δυνατό όλους τους αξιολογητές σε 
κυκλική βάση (rotation) σύμφωνα και με τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Εθνική 
Μονάδα Συντονισμού και τα οποία παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον σκοπό 
αυτό.  

Οι αξιολογητές που θα επιλεγούν είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο 
κατάρτισης αξιολογητών, το οποίο θα οργανωθεί από την Ε.Μ.Σ. του προγράμματος.   

 
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει δέσμευση ως προς τη 

σύναψη σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του 

φυσικού αντικειμένου του Έργου. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει το δικαίωμα να μην 

προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί το 

πρόγραμμα ή η χρηματοδότησή του. 

https://www.gsis.gr/e-paravolo.
http://www.inedivim.gr/
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Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ οφείλει να τηρεί τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

καθώς και τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο 

Ν.4624/2019, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην Ε.Μ.Σ. του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς «Νεολαία» και 
«Αθλητισμός», στο τηλέφωνο 213 131 4456. 

 

 

 

                                                                                      O Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

                                                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ5ΩΡ46ΨΖΣΠ-Τ9Λ
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