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Αρ. Πρωτ.: 277      Αθήνα, 6-2-2014 
 

 

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 
στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων  

«Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικών- Α.Π.1, 2»  

 
οι οποίες έχουν 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 31/1/2014 Απόφαση του Δ.Σ. αυτού, προτίθεται να 
αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο : 
 
του Ειδικού Εμπειρογνώμονα διασφάλισης ποιότητας, οργάνωσης, 
ομογενοποίησης παραδοτέων των ενδοσχολικών σεμιναρίων, στο πλαίσιο 
των Πράξεων «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικών- Α.Π.1, 2» σε έως ένα (1) στέλεχος. 
 
Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου:  

Για τη σύμβαση έργου του Ειδικού Εμπειρογνώμονα διασφάλισης 
ποιότητας οργάνωσης, ομογενοποίησης παραδοτέων, το έργο 
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συνίσταται στη διασφάλιση της ποιότητας και της ομοιογένειας των 
παραδοτέων καθώς και της οργάνωσης, του χρονοπρογραμματισμού και του 
ποιοτικού ελέγχου του συνόλου των δραστηριοτήτων των ενδοσχολικών 
σεμιναρίων. 

Αναλυτικότερα αλλά ενδεικτικά το έργο του Ειδικού Εμπειρογνώμονα 
διασφάλισης ποιότητας οργάνωσης, ομογενοποίησης παραδοτέων 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

 Έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών για τις επιμέρους δράσεις 
και τα θεματικά πεδία τα ων ενδοσχολικών σεμιναρίων. 

 Τελική έγκριση των παραδοτέων και των ενδιάμεσων εκθέσεων των 
εμπειρογνωμόνων των θεματικών κύκλων των ενδοσχολικών 
σεμιναρίων 

 Οργάνωση και επίβλεψη των study visits. Αρχική επιλογή φορέων 
του εξωτερικού και ανταλλαγή αλληλογραφίας μαζί τους. Συμμετοχή 
στο σύνολο των ταξιδιών προετοιμασίας των study visits, συζήτηση 
και οριστικοποίηση του περιεχομένου προγράμματος των study 
visits. 

 Διασφάλισης ορθής ολοκλήρωσης του συνόλου των ενδοσχολικών 
σεμιναρίων 

 Επισκόπηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων της εσωτερικής 
αξιολόγησης των ενδοσχολικών σεμιναρίων και των study visits 

 Κεντρική τοποθέτηση για τους στόχους των Πράξεων στις 
ημερίδες/διημερίδες 

 Τελική απολογιστική έκθεση για το σύνολο των ενδοσχολικών 
σεμιναρίων και των study visits. 

 

To στέλεχος θα παρευρίσκεται όποτε απαιτείται στις εγκαταστάσεις του φορέα 
προκειμένου να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις του φορέα. 

Τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα για τη σύμβαση έργου του Ειδικού 
Εμπειρογνώμονα διασφάλισης ποιότητας οργάνωσης, ομογενοποίησης 
παραδοτέων, είναι τα ακόλουθα : 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

1. Διδακτορικό Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμου και 
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής 

2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) 
ετών σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικής 
πολιτικής και εκπαιδευτικών προγραμμάτων . 
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Επιθυμητά προσόντα  

1. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) 
ετών σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
δομών, στον σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων 
εκπαιδευτικών, στον σχεδιασμό των προδιαγραφών καθώς και 
στη συγγραφή και την επιστημονική επιμέλεια εκπαιδευτικού 
υλικού, στο σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και 
προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. 

2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) 
ετών σε θέσεις ευθύνης 

3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον συντονισμό και τη 
διαχείριση προγραμμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο 
προγραμμάτων/έργων, συγχρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 

Διάρκεια και όροι απασχόλησης 

Η σύμβαση έργου του Ειδικού Εμπειρογνώμονα διασφάλισης ποιότητας 
οργάνωσης, ομογενοποίησης παραδοτέων από την ημερομηνία υπογραφής 
της μέχρι την 31/12/2014. 

Ο Ειδικός Εμπειρογνώμονας διασφάλισης ποιότητας οργάνωσης, 
ομογενοποίησης παραδοτέων έχει υποχρέωση : 

 μετακίνησης σε όλες τις περιοχές υλοποίησης των ενδοσχολικών 
σεμιναρίων καθώς και συμμετοχής/μετακίνησης στα study visits στην 
περίπτωση που απαιτηθεί,   

 συμμετοχής σε συσκέψεις στις εγκαταστάσεις του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
σχετικές με το έργο 

 εβδομαδιαίας παρουσίας στις εγκαταστάσεις του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για την 
αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του έργου, 

 έγκαιρης παράδοσης των Παραδοτέων. 
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Αμοιβή 

Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται για τη σύμβαση έργου 
του Εμπειρογνώμονα διασφάλισης ποιότητας οργάνωσης, 
ομογενοποίησης παραδοτέων σε είκοσι χιλιάδες και οκτακόσια πενήντα 
(20.850) ευρώ πλέον του νομίμου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται 
και οι νόμιμες κρατήσεις. 

Παραδοτέα 

Τα Παραδοτέα για τη σύμβαση έργου του Εμπειρογνώμονα διασφάλισης 
ποιότητας οργάνωσης, ομογενοποίησης παραδοτέων είναι τα ακόλουθα: 

 Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των παραδοτέων και των ενδιάμεσων 
εκθέσεων των εμπειρογνωμόνων των θεματικών κύκλων των 
ενδοσχολικών σεμιναρίων 

 Έκθεση επαφών με τους partners του εξωτερικού για την 
πραγματοποίηση των study visits. Απολογιστική έκθεση των study 
visits 

 Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης (Συγκέντρωση -  επεξεργασία και 
ομογενοποίηση επιμέρους εκθέσεων, συγγραφή τελικής έκθεσης) 

 Πιστοποίηση/αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και 
των επιμορφούμενων 

 Εισηγήσεις για τους στόχους και τη μεθοδολογία των Πράξεων στις 
ημερίδες/διημερίδες 

 Εισηγήσεις στη Συντονιστική Ομάδα τους Έργου για θέματα 
οργάνωσης και συντονισμού των δράσεων 

 Τριμηνιαία Απολογιστική Έκθεση με το παρεχόμενο έργο στο 
τρίμηνο αναφοράς για τα τρία πρώτα τρίμηνα αναφοράς και Μηνιαία 
Απολογιστική Έκθεση για τον τελευταίο μήνα αναφοράς. 

 

Τρόπος Πληρωμής 

Ο Εμπειρογνώμονας διασφάλισης ποιότητας οργάνωσης, 
ομογενοποίησης παραδοτέων θα πληρωθεί σε τέσσερεις (4) δόσεις με την 
παραλαβή από Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί από το Δ.Σ. του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, των Τριμηνιαίων Απολογιστικών Εκθέσεων και των 
επισυναπτόμενων παραδοτέων του τριμήνου αναφοράς καθώς και της 
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Μηνιαίας Απολογιστικής Έκθεσης και των επισυναπτόμενων παραδοτέων του 
μήνα αναφοράς. 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

1. Πρόταση, 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 εργασιακής 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.) 

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

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  

Ειδικού Εμπειρογνώμονα διασφάλισης ποιότητας οργάνωσης, 
ομογενοποίησης παραδοτέων 

στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων  

«Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικών- Α.Π.1,2» 
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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 21/02/2014 και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr) και στην ιστοσελίδα της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
(www.edull.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 (21/02/2014 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 
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. 

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

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών 
σε θέματα που αφορούν στο 
σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
δομών, στον σχεδιασμό 
επιμορφωτικών 
προγραμμάτων 
εκπαιδευτικών, στον 
σχεδιασμό των 
προδιαγραφών καθώς και 
στη συγγραφή και την 
επιστημονική επιμέλεια 
εκπαιδευτικού υλικού, στο 
σχεδιασμό προγραμμάτων 
σπουδών και προγραμμάτων 
Δια Βίου Μάθησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

Επαγγελματική εμπειρία σε 
θέματα που αφορούν στο 
σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
δομών, στον σχεδιασμό 
επιμορφωτικών 
προγραμμάτων 
εκπαιδευτικών, στον 
σχεδιασμό των 
προδιαγραφών καθώς και 
στη συγγραφή και την 
επιστημονική επιμέλεια 
εκπαιδευτικού υλικού, στο 
σχεδιασμό προγραμμάτων 
σπουδών και 
προγραμμάτων Δια Βίου 
Μάθησης, μικρότερη των 
10 ετών βαθμολογείται με 
0-4 και απορρίπτεται. 

Επαγγελματική εμπειρία σε 
θέματα που αφορούν στο 
σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
δομών, στον σχεδιασμό 
επιμορφωτικών 
προγραμμάτων 
εκπαιδευτικών, στον 
σχεδιασμό των 
προδιαγραφών καθώς και 
στη συγγραφή και την 
επιστημονική επιμέλεια 
εκπαιδευτικού υλικού, στο 
σχεδιασμό προγραμμάτων 
σπουδών και 
προγραμμάτων Δια Βίου 
Μάθησης 10 ετών 
βαθμολογείται με 5. 
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Επαγγελματική εμπειρία σε 
θέματα που αφορούν στο 
σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
δομών, στον σχεδιασμό 
επιμορφωτικών 
προγραμμάτων 
εκπαιδευτικών, στον 
σχεδιασμό των 
προδιαγραφών καθώς και 
στη συγγραφή και την 
επιστημονική επιμέλεια 
εκπαιδευτικού υλικού, στο 
σχεδιασμό προγραμμάτων 
σπουδών και 
προγραμμάτων Δια Βίου 
Μάθησης έως 15 έτη 
βαθμολογείται με 6-8. 

Επαγγελματική εμπειρία σε 
θέματα που αφορούν στο 
σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
δομών, στον σχεδιασμό 
επιμορφωτικών 
προγραμμάτων 
εκπαιδευτικών, στον 
σχεδιασμό των 
προδιαγραφών καθώς και 
στη συγγραφή και την 
επιστημονική επιμέλεια 
εκπαιδευτικού υλικού, στο 
σχεδιασμό προγραμμάτων 
σπουδών και 
προγραμμάτων Δια Βίου 
Μάθησης άνω των 15 ετών 
βαθμολογείται με 9-10. 

2 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον επτά (7) ετών σε 
θέσεις ευθύνης 

 

 

 

 

30% 

Επαγγελματική εμπειρία σε 
θέσεις ευθύνης, μικρότερη 
των 7 ετών βαθμολογείται 
με 0-4 και απορρίπτεται. 

Επαγγελματική εμπειρία σε 
θέσεις ευθύνης 7 ετών 
βαθμολογείται με 5. 

Επαγγελματική εμπειρία σε 
θέσεις ευθύνης έως10 
ετών βαθμολογείται με 6-8. 
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Επαγγελματική εμπειρία σε 
θέσεις ευθύνης άνω των 
10 ετών βαθμολογείται με 
9-10. 

3 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία στον 
συντονισμό και τη διαχείριση 
προγραμμάτων 
εκπαιδευτικής πολιτικής στο 
πλαίσιο 
προγραμμάτων/έργων, 
συγχρηματοδοτούμενων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθώς και Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων 

 

 

 

 

20% 

Επαγγελματική εμπειρία 
στον συντονισμό και τη 
διαχείριση προγραμμάτων 
εκπαιδευτικής πολιτικής 
στο πλαίσιο 
προγραμμάτων/έργων, 
συγχρηματοδοτούμενων 
από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθώς και 
Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, 
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. 

 
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 

http://www.kanep-gsee.gr/
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ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης. 
 
 
Πληροφορίες / Διευκρινίσεις 
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται: κο Χρήστο Ζάγκο, τηλ.: 210 5218.745 e-mail: 
chzagkos@kanep-gsee και  κο Προκόπη Πανδή, τηλ. 210. 5218762 e-
mail: ppandis@kanep-gsee,  Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ. 
έως 16:00 μ.μ. 

 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 


