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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014 – 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΝΕΟΛΑΙΑ» 

 
 

                                                                                                                                    Αθήνα, 15.05.2014 

                                                                                                                                     Α.Π.: 660/5/27384   

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. 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».  

2. 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 ΝΕΟΤΗΤΑΣ’ (Ε.Ι.Ν), ‘ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ’ (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και ‘ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ’ (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2508/Β/4.11.2011). 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 81422/Η/2013 (ΦΕΚ 298/ΥΟΔΔ/21/6/2013) απόφασης του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού περί συγκρότησης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ). 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 25080/ΙΑ/5.3.2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας περί 

ορισμού του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ως Εθνικό 

Οργανισμό/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020, για τον 

τομέα «Νεολαία». 

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 1288/2013/11 Δεκεμβρίου 2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Erasmus 

+του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 

της νεολαίας και του αθλητισμού. 

6. Τον Οδηγό για τις Εθνικές Μονάδες συντονισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Erasmus+ (Guide for National Agencies implementing the Erasmus + 

Programme) όπως εκδίδεται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

7. Τον Κανονισμό ( ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού 

(ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 1605/2002 του Συμβουλίου. 

8. 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».  

9. Την υπ΄αριθμ. 1954/50/12.05.2014  Απόφαση  του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
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ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
 

να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ένταξή τους στο Μητρώο 

Αξιολογητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ 2014 – 2020 

για τον τομέα «Νεολαία». 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα 

«Νεολαία» 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 θα 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο των παρακάτω Βασικών Δράσεων: 

� Βασική Δράση 1 (ΚΑ1): Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων. 

� Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

� Βασική Δράση 3 (ΚΑ3): Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής. 

 

Η αξιολόγηση τελικών εκθέσεων επιχορηγούμενων αιτήσεων θα πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο της παρακάτω Βασικής Δράσης: 

� Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών 

για ποσό επιχορήγησης άνω των 60.000,00€.  

 

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. 

• Η επιλογή ποιοτικών αιτήσεων, η υλοποίηση των οποίων συμβάλλει στην επίτευξη των 

ειδικών στόχων του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία». 

 

Β. ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Στον τομέα «Νεολαία» το Πρόγραμμα Erasmus+ θα υποστηρίξει τις ακόλουθες κύριες 

Δράσεις: 

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.  
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• 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.  

 

2) Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών (Βασική Δράση 2). 
 Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης υποστηρίζονται τα ακόλουθα: 

• Στρατηγικές συμπράξεις με στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινών 

πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων πρωτοβουλίες της νεολαίας και σχέδια για την 

αγωγή του πολίτη, σκοπός των οποίων είναι η ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής στα 

κοινά, η κοινωνική καινοτομία και η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή και στην 

ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος μέσω της μάθησης από ομότιμους και 

ανταλλαγή εμπειριών. 

• Πλατφόρμες υποστήριξης ΤΠ (τεχνολογιών της πληροφορίας) που καθιστούν δυνατή 

τη μάθηση από ομότιμους, τη βασιζόμενη στη γνώση εργασία στον τομέα της 

νεολαίας, την εικονική κινητικότητα και τις ανταλλαγές καλών πρακτικών.  

 

3) Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής (Βασική Δράση 3).  
Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Την εφαρμογή θεματολογίου πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της νεολαίας, μέσω της 

Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού. 

• Την εφαρμογή στις χώρες του προγράμματος των μέσων της Ένωσης για την διαφάνεια 

και την αναγνώριση, ιδίως του πιστοποιητικού Youthpass και υποστήριξη των δικτύων 

πανενωσιακής εμβέλειας και των ευρωπαϊκών Μ.Κ.Ο που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της νεολαίας. 

• Τον διάλογο περί πολιτικής με ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς και τον 

διαρθρωμένο διάλογο με τους νέους.  

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.  

Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των αξιολογητών, τα στοιχεία τους δεν θα 

δημοσιοποιούνται.   

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ 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. 
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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. 

2. Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). 

3. Εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων ευρωπαϊκών ή/και διεθνών  

προγραμμάτων ή τριετή εμπειρία στην υλοποίηση /διαχείριση ευρωπαϊκών ή/και 

διεθνών προγραμμάτων για νέους. 

4. Ικανότητα χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω 

του Ο.Ε.Ε.Τ (Online Expert Evaluation Tool).  

 

Γ.2.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

2. Εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων ευρωπαϊκών ή /και διεθνών  

προγραμμάτων με αντικείμενο συναφές με τους τομείς εξειδίκευσης ή τριετή 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. 

4. Συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τους τομείς εξειδίκευσης. 
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Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Αξιολογητών 

του Προγράμματος ERASMUS+ 2014 – 2020 για τον τομέα «Νεολαία» 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.  

 

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+  2014-2020 για τον τομέα «Νεολαία».  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή  

επιθυμούν εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα ενημερώνει προσωπικά κάθε αξιολογητή για την ένταξή του στο Μητρώο. 

Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται περιοδικά.   

 

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν 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.  
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3. Αντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων δικαιολογητικών κ.λ.π. που 

αποδεικνύουν τα προσόντα που αναγράφονται στην ενότητα Γ2, συνοδευόμενα από 

Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων 

τους.  

Τα ανωτέρω, θα πρέπει να κατατίθενται ιδιοχείρως ή  μέσω ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο 

στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 

2ος  όροφος 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+ 2014 – 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΝΕΟΛΑΙΑ» 

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, ενταχθούν στο Μητρώο αξιολογητών της Εθνικής 

Μονάδας Συντονισμού για το Πρόγραμμα Erasmus+ 2014 – 2020 για τον τομέα «Νεολαία» 

και 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: 

 

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 

για καινοτομία και ανταλλαγή καλών 

πρακτικών 

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€ 

• Βασική Δράση 3 (ΚΑ3): Υποστήριξη 

μεταρρυθμίσεων πολιτικής. 

80€ 
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Η. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων αξιολογητών 

γίνεται από γνωμοδοτική 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 Εθνική Μονάδα Συντονισμού διατηρεί το δικαίωμα πριν την ανάθεση του έργου να καλέσει 

τον υποψήφιο σε προφορική συνέντευξη, η οποία θα αποσκοπεί στην:  

α) Διακρίβωση 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. 

 

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.  
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Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στην Ε.Μ.Σ. του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία», στο 

τηλέφωνο 210 2599418.   

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 


