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Αρ. Πρωτ.:  1388      Αθήνα, 7/11/2014 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  

«Ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής εμπειρίας, 
Α.Π. 4» 

η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο 
 

το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
σύμφωνα με την από 29/10/2014 Απόφαση του Δ.Σ. αυτού, προτίθεται να 
αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο 
Επιστημονικού Συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα 
πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής εμπειρίας, Α.Π. 4» σε ένα (1) στέλεχος   
 

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου:  

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ είναι συμπράττων φορέας για την υλοποίηση της Πράξης  
«Ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής εμπειρίας, Α.Π. 
4» της οποίας δικαιούχος είναι το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ θα υλοποιήσει 
το Υποέργο 3: Κατάρτιση οδηγού (curriculum) – Ανάπτυξη έντυπου και 
ψηφιακού υλικού και το Υποέργο 6 : Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της 
επιμόρφωσης – ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 
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Όσον αφορά στο Υποέργο 3, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ θα αναλάβει τον σχεδιασμό 
των προγραμμάτων επιμόρφωσης που πρόκειται να διενεργηθούν. Τα 
προγράμματα επιμόρφωσης θα είναι ενιαία και θα αναπτυχθούν σε αρθρωτή 
βάση, έτσι ώστε αφενός να παρέχουν ένα κοινό, οριζόντιο σύνολο αναγκαίων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την απασχόληση και την είσοδο στο εργασιακό 
περιβάλλον, αφετέρου θα διαθέτουν ευελιξία προσαρμογής στις διαφορετικές 
ανάγκες και επιλογές των αποφοίτων. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα 
επιμόρφωσης θα περιέχει κοινές ενότητες (modules) και ενότητες επιλογής 
(optional). Το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 
υποέργου θα αφορά στην ανάπτυξη έντυπου ή/και ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του υποέργου θα αναπτυχθούν οι επιμέρους ενότητες 
(modules) του προγράμματος επιμόρφωσης σε επίπεδο θεωρητικού και 
πρακτικού μέρους. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα συνοδεύεται από 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω:  

 Διδακτικές ενότητες με σαφώς προσδιορισμένη χρονική διάρκεια  

 Επιδιωκόμενες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές 

 Διδακτικές μεθόδους, διαδικασίες παράδοσης (delivery), 
χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία καθώς και μεθόδους 
αξιολόγησης του μαθησιακού αποτελέσματος. 

 Μέθοδοι για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων 

Επίσης, το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί και σε ψηφιακή μορφή για την 
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός των εκπαιδευτικών μονάδων. 
Στο πλαίσιο αυτό, το εκπαιδευτικό υλικό θα προσαρμόζεται στις ανάγκες 
τεκμηρίωσης και επαναχρησιμοποίησής του στη βάση των 
επαναχρησιμοποιούμενων εκπαιδευτικών οντοτήτων (learning objects), οι 
οποίες με τη σειρά τους αντιστοιχούν στις διδακτικές ενότητες, στις οποίες 
εξειδικεύονται τα προγράμματα σπουδών. Οι εκπαιδευτικές οντότητες θα είναι 
λειτουργικά και παιδαγωγικά αυτάρκεις, ενώ ταυτόχρονα θα   μπορούν να 
συντεθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες διαφορετικών προγραμμάτων 
επιμόρφωση.  

Το υλικό που θα παραχθεί πρόκειται να αξιοποιηθεί από πολλαπλά 
προγράμματα επιμόρφωσης και διαφόρους πληθυσμούς στόχους στο πλαίσιο 
του έργου, αλλά και να λειτουργήσει ως «θεμέλιος λίθος» μιας βάσης γνώσης 
υλικού επιμόρφωσης (learning data repository), η οποία θα είναι σε θέση να 
υποστηρίξει τις ανάγκες διαδικασιών διαρκούς επιμόρφωσης.   
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Όσον αφορά στο Υποέργο 6, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ θα υλοποιήσει προγράμματα 
του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης, διαρκείας 80 ωρών για 200 
ωφελούμενους.  

Με βάση τα ανωτέρω, ο Επιστημονικός Συνεργάτης θα αναλάβει το ακόλουθο 
έργο : 

 Το σχεδιασμό των προγραμμάτων επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο της Πράξης. 

 Την εκπόνηση της μεθοδολογίας ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού 
και των προδιαγραφών ποιότητας καθώς και την επιστημονική 
επίβλεψη της εκπόνησής του εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή. 

 Την επιστημονική εποπτεία της υλοποίησης του θεωρητικού μέρους 
της επιμόρφωσης των 200 ωφελούμενων που θα παρακολουθήσουν 
τα προγράμματα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Συντονισμός των εκπαιδευτών και 
αξιολόγησή τους. Συμμετοχή στην εκπαιδευτική - επιμορφωτική 
διαδικασία, παρουσία στο χώρο των επιμορφώσεων με σκοπό την 
επίλυση άμεσα ζητημάτων επιστημονικού και διοικητικού χαρακτήρα 
που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων. Σύνταξη 
έκθεσης πεπραγμένων και αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτών, 
επίτευξη στόχων κλπ) για τα επιμορφωτικά προγράμματα που θα 
υλοποιήσει το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

To στέλεχος απαιτείται να παρευρίσκεται όποτε απαιτηθεί στις 
εγκαταστάσεις του φορέα προκειμένου να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις 
του φορέα και να συνεργάζεται με τα υπεύθυνα στελέχη. 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές 
επιστήμες της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών σε θέματα 
σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - δια 
βίου μάθησης ενηλίκων  

 Αποδεδειγμένη θέση ευθύνης σε φορέα και σε δύο (2) έργα 
σχετιζόμενα με  την επιμόρφωση - δια βίου μάθηση ενηλίκων  
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 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με συμμετοχή σε μια (1) 
έρευνα-μελέτη σε ζητήματα σχετικά με τη σχέση κατάρτισης με την 
εργασία 

 

 Επιθυμητά προσόντα   

 Διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και 
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής στις κοινωνικές/ανθρωπιστικές 
επιστήμες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση και επιμέλεια τουλάχιστον 
δύο (2) εκπαιδευτικών υλικών που σχετίζονται με την επιμόρφωση -
δια βίου μάθηση ενηλίκων 

 Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον εκατό (100) ωρών 
σε προγράμματα επιμόρφωσης - δια βίου μάθησης ενηλίκων την 
τελευταία πενταετία 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών 
στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων 
ή/και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα επιμόρφωσης - δια 
βίου μάθησης ενηλίκων 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία από συμμετοχή σε επιτροπές ή φορείς 
που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής πολιτικής  για θέματα  κατάρτισης – δια βίου 
μάθησης 

 

Διάρκεια σύμβασης έργου 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 
31/10/2015. 

Αμοιβή 

Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται δεκαέξι χιλιάδες 
εννιακόσια τριάντα δύο ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (16.932,23) πλέον του 
νομίμου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις. 

 Παραδοτέα 

Τα Παραδοτέα στο πλαίσιο της σύμβασης έργου είναι τα ακόλουθα : 
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 Μεθοδολογικό πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 Μεθοδολογίας ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού και των 
προδιαγραφών ποιότητας 

 Έκθεση πεπραγμένων και αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτών, 
επίτευξη στόχων κλπ) 

 Διμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις με το παρεχόμενο έργο του 
στελέχους  

 

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του επιλεγέντος στελέχους θα πραγματοποιηθεί σε διμηνιαίες 
δόσεις με την παραλαβή των ανωτέρω Διμηναίων Απολογιστικών Εκθέσεων. 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

1. Αίτηση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή 
του/της για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. 

3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών. 

4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.  

5. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας 
(απαιτούμενης ή και επιθυμητής εφόσον υπάρχει), καθώς και κάθε 
άλλο πρόσφορο μέσο με το οποίο τυχόν τεκμηριώνεται η ζητούμενη 
επαγγελματική εμπειρία (π.χ. συμβάσεις έργων που έχει αναλάβει και 
ολοκληρώσει ο υποψήφιος, συμβάσεις εργασίας κ.λ.π.) 

6. Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με  την επιμόρφωση -δια 
βίου μάθηση ελληνικών 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των τυπικών και 
επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων. 
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Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται 
αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συστημένα) σε κλειστό 
φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του/της 
υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  

 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  

«Ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής εμπειρίας, 
Α.Π. 4»  

Καθώς και η διεύθυνση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, όπως παρακάτω : 
 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 
3Ης Σεπτεμβρίου 36 
Αθήνα 10432, 
Υπόψη κο Μανώλη Κουτούζη 
 
Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών 
Δεκαπέντε (15) ημέρες, αρχόμενης από την επομένη της ημερομηνίας 
δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή 
την 24/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr). 
 
Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται 
αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους. 
 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο 
φάκελος θα πρέπει να φτάσει στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. μέχρι την ανωτέρω 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα (24/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ.), η οποία 
προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Το 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από 
οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως 
άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. μετά την παραπάνω 

http://www.kanep-gsee.gr/
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ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται στους υποψηφίους 
χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Διαδικασία Αξιολόγησης 
Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει 
Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό 
αυτό εκ μέρους του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.  
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) 
και δεν αξιολογούνται.  
 
Η βαθμολόγηση των «Επιθυμητών Προσόντων» των υποψηφίων που 
πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη 
σχετική εμπειρία που τυχόν περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σημείωμα κάθε 
υποψηφίου και τεκμηριώνεται με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. 
 
Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα 0 
έως 10, όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους κριτήριο στον Πίνακα που 
ακολουθεί 
 

Κωδ. Περιγραφή Βαρύτητα (αi) Βαθμολόγηση (Bi) 

 Επιθυμητά Προσόντα 100%  

1 

Διδακτορικό τίτλο 
σπουδών της ημεδαπής ή 
ισότιμου και 
αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής στις 
κοινωνικές/ανθρωπιστικές 
επιστήμες 

 

 

 

15% 

Μη ύπαρξη Διδακτορικού 
τίτλου σπουδών της 
ημεδαπής ή ισότιμου και 
αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής στις 
κοινωνικές/ανθρωπιστικές 
επιστήμες βαθμολογείται με 
0 και απορρίπτεται. 
Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών της ημεδαπής ή 
ισότιμου και 
αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής στις 
κοινωνικές/ανθρωπιστικές 
επιστήμες, βαθμολογείται 
με 10 

2 

Αποδεδειγμένη εμπειρία 
στην εκπόνηση και 
επιμέλεια τουλάχιστον δύο 
(2) εκπαιδευτικών υλικών 
που σχετίζονται με την 
επιμόρφωση -δια βίου 

 

30% 

Αποδεδειγμένη εμπειρία 
στην εκπόνηση και 
επιμέλεια λιγότερων των 
δύο (2) εκπαιδευτικών 
υλικών που σχετίζονται με 
την επιμόρφωση -δια βίου 
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μάθηση ενηλίκων μάθηση ενηλίκων 
βαθμολογείται με 0-4 και 
απορρίπτεται 

Αποδεδειγμένη εμπειρία 
στην εκπόνηση και 
επιμέλεια δύο (2) έως τριών 
(3) εκπαιδευτικών υλικών 
που σχετίζονται με την 
επιμόρφωση -δια βίου 
μάθηση ενηλίκων, 
βαθμολογείται με 5-6 

Αποδεδειγμένη εμπειρία 
στην εκπόνηση και 
επιμέλεια τεσσάρων (4) έως 
πέντε (5) εκπαιδευτικών 
υλικών που σχετίζονται με 
την επιμόρφωση -δια βίου 
μάθηση ενηλίκων, 
βαθμολογείται με 7-8 

Αποδεδειγμένη εμπειρία 
στην εκπόνηση και 
επιμέλεια άνω των πέντε (5) 
εκπαιδευτικών υλικών που 
σχετίζονται με την 
επιμόρφωση -δια βίου 
μάθηση ενηλίκων, 
βαθμολογείται με 9-10. 

3 

Αποδεδειγμένη διδακτική 
εμπειρία τουλάχιστον 
εκατό (100) ωρών σε 
προγράμματα 
επιμόρφωσης - δια βίου 
μάθησης ενηλίκων την 
τελευταία πενταετία 

 

 

 

 

25% 

Αποδεδειγμένη διδακτική 
εμπειρία μικρότερη των 
εκατό (100) ωρών σε 
προγράμματα 
επιμόρφωσης - δια βίου 
μάθησης ενηλίκων την 
τελευταία πενταετία, 
βαθμολογείται με 0-4 και 
απορρίπτεται 

Αποδεδειγμένη διδακτική 
εμπειρία εκατό (100) ωρών 
σε προγράμματα 
επιμόρφωσης - δια βίου 
μάθησης ενηλίκων την 
τελευταία πενταετία, 
βαθμολογείται με 5 
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Αποδεδειγμένη διδακτική 
εμπειρία μεγαλύτερη ή ίση 
των εκατό (100) ωρών και  
μικρότερη ή ίση των 
διακοσίων  (200) ωρών σε 
προγράμματα 
επιμόρφωσης - δια βίου 
μάθησης ενηλίκων την 
τελευταία πενταετία, 
βαθμολογείται με 5-8 

Αποδεδειγμένη διδακτική 
εμπειρία άνω των (200) 
ωρών σε προγράμματα 
επιμόρφωσης - δια βίου 
μάθησης ενηλίκων την 
τελευταία πενταετία, 
βαθμολογείται με 9-10. 

4 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) 
ετών στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων 
έργων/προγραμμάτων 
ή/και Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων σε θέματα 
επιμόρφωσης - δια βίου 
μάθησης ενηλίκων 

 

 

 

 

 

 

15% 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 
μικρότερη των τριών (3) 
ετών στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων 
έργων/προγραμμάτων ή/και 
Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων σε θέματα 
επιμόρφωσης - δια βίου 
μάθησης ενηλίκων, 
βαθμολογείται με 0-4 και 
απορρίπτεται. 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 
μεγαλύτερη ή ίση των τριών 
(3) ετών και μικρότερη ή ίση 
των έξη (6) στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων 
έργων/προγραμμάτων ή/και 
Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων σε θέματα 
επιμόρφωσης - δια βίου 
μάθησης ενηλίκων, 
βαθμολογείται με 5-8 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 
άνω των έξη (6) στην 
υλοποίηση 
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συγχρηματοδοτούμενων 
έργων/προγραμμάτων ή/και 
Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων σε θέματα 
επιμόρφωσης - δια βίου 
μάθησης ενηλίκων, 
βαθμολογείται με 9-10 

5 

Αποδεδειγμένη εμπειρία 
από συμμετοχή σε 
επιτροπές ή φορείς που 
δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής πολιτικής  
για θέματα  κατάρτισης – 
δια βίου μάθησης 

 

 

 

 

15% 

Μη ύπαρξη αποδεδειγμένης 
εμπειρίας από συμμετοχή 
σε επιτροπές ή φορείς που 
δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής πολιτικής  
για θέματα  κατάρτισης – 
δια βίου μάθησης, 
βαθμολογείται με 0 και 
απορρίπτεται 

Ύπαρξη αποδεδειγμένης 
εμπειρίας από συμμετοχή 
σε επιτροπές ή φορείς που 
δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής πολιτικής  
για θέματα  κατάρτισης – 
δια βίου μάθησης, 
βαθμολογείται με 10 
 

 
 

Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο 
(το άθροισμα των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου) 
 

Α = Σai*Bi 

 
όπου 
ai = ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται 
στον ανωτέρω πίνακα 
Βi = η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις 
του ανωτέρω πίνακα 
 
 Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. 

 
  
Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. 



 

  11

   

 
Σημειώνεται ότι το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια 
από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της 
σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την 
καλή εκτέλεση των ως άνω Πράξεων. 
 
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr). Κατόπιν της ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 
 

 
Πληροφορίες / Διευκρινίσεις 
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται: κο Μανώλη Κουτούζη, τηλ.: 210 5218.708 e-
mail: mkoutouzis@kanep-gsee,  Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 
έως 16:00. 

 
 
 
 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

http://www.kanep-gsee.gr/

