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Αρ. Πρωτ.: 9269      Αθήνα, 30-01-2013 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ∆ΕΚΑΕΠΤΑ 
(17) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  

 
στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων  

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

 
οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
 

το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
σύµφωνα µε την από 23/11/2012 Απόφαση του ∆.Σ. αυτού, προτίθεται να 
αναθέσει µε συµβάσεις µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο : 
 

1. του Ειδικού Εµπειρογνώµονα διασφάλισης ποιότητας, οργάνωσης, 
οµογενοποίησης παραδοτέων των ενδοσχολικών σεµιναρίων, 

2. των Εµπειρογνωµόνων των ενδοσχολικών σεµιναρίων των 
πράξεων, 

3. του Εµπειρογνώµονα υποστήριξης της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης των ενδοσχολικών σεµιναρίων, 

4. της Οργανωτικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης του έργου. 
 
στο πλαίσιο των Πράξεων «∆ράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελµατικής 
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών- Α.Π.1, 2» σε έως δεκαεπτά (17) στελέχη. 
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Αντικείµενο του προς ανάθεση έργου:  

Το αντικείµενο του προς ανάθεση έργου ανά σύµβαση είναι το ακόλουθο: 

Για τη σύµβαση έργου του Ειδικού Εµπειρογνώµονα διασφάλισης 
ποιότητας οργάνωσης, οµογενοποίησης παραδοτέων, το έργο 
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 : 

• Σχεδιασµός και εκπόνηση προδιαγραφών για τις επιµέρους δράσεις 
και τα θεµατικά πεδία. Έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω 
προδιαγραφών. 

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

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

• Προετοιµασία και σχεδιασµός του τρόπου 
πιστοποίησης/αξιολόγησης των ενδοσχολικών σεµιναρίων και των 
επιµορφούµενων 

• Κεντρική τοποθέτηση για τους στόχους των Πράξεων στις 
ηµερίδες/διηµερίδες 

• Τελική απολογιστική έκθεση για το σύνολο των ενδοσχολικών 
σεµιναρίων  µε την ολοκλήρωση του έργου 

• Προγραµµατισµός του συνόλου των ενδοσχολικών σεµιναρίων 
 
Για τις συµβάσεις έργου των Εµπειρογνωµόνων ενδοσχολικών 
σεµιναρίων το έργο συνίσταται στην υλοποίηση των ενδοσχολικών 
σεµιναρίων των 7 ακολούθων θεµατικών κύκλων : 

• Μαθητική ∆ιαρροή (έως 2  συµβάσεις έργου) 

• Σχολική βία και παραβατικότητα (έως 2 συµβάσεις έργου) 

• Σχολείο και απασχόληση (έως 2 συµβάσεις έργου) 

• Εκπαιδευτικοί και ∆ια Βίου Μάθηση (έως 2 συµβάσεις έργου) 

• Σχολείο – Εκπαιδευτικοί – Τοπική Κοινωνία και εκπαιδευτικές 
ανισότητες (έως 2 συµβάσεις έργου) 

• Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (έως 2 συµβάσεις έργου) 
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• Εισαγωγή και ∆ιαχείριση Καινοτοµίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα 
(έως 2 συµβάσεις έργου) 

 

Τα ανωτέρω ενδοσχολικά σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν σε όλη τη χώρα 
πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. 

Αναλυτικότερα αλλά ενδεικτικά το έργο των Εµπειρογνωµόνων 
ενδοσχολικών σεµιναρίων περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 

• Συµµετοχή, σε συνεργασία µε τον Επιστηµονικά Εποπτεύοντα, στο 
σχεδιασµό των ενδοσχολικών σεµιναρίων ανά θεµατικό κύκλο και 
εξειδίκευση της µεθοδολογίας ανά Θεµατικό Κύκλο. 

• Εξειδίκευση του προγράµµατος των ενδοσχολικών σεµιναρίων ανά 
Θεµατικό κύκλο και ανά σχολική µονάδα λαµβάνοντας υπόψη τυχόν 
ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής µονάδας 

• Συντονισµό του έργου των εκπαιδευτών των ενδοσχολικών 
σεµιναρίων 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. 

• Συµµετοχή στη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και 
συγκεκριµένα εξειδίκευσή του ανά Θεµατικό Κύκλο και σχολική 
µονάδα συλλογή, οµαδοποίηση και αξιολόγηση το σύνολο του 
εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του 
παρόντος έργου.  

• Σύνταξη έκθεσης πεπραγµένων και αξιολόγησης (αξιολόγηση 
εκπαιδευτών, επίτευξη στόχων κλπ) που θα αφορά τόσο στο κάθε 
ένα ενδοσχολικό σεµινάριο όσο και το σύνολο των ενδοσχολικών 
σεµιναρίων που έλαβαν χώρα στα πλαίσια κάθε θεµατικού κύκλου. 

• Συµµετοχή στις συναντήσεις συντονισµού του έργου 

• Συµµετοχή στις επισκέψεις µελέτης (study visits) και εκπόνηση της 
απολογιστικής έκθεσης για κάθε study visit στο οποίο συµµετείχαν 

 

Για τη σύµβαση έργου του Εµπειρογνώµονα υποστήριξης της εξ 
αποστάσεων εκπαίδευσης, το έργο συνίσταται ενδεικτικά στα ακόλουθα: 

• Εκπόνηση µεθοδολογικού οδηγού εκπαιδευτών και 
εκπαιδευοµένων για την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.  

• Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος της πλατφόρµας 
που θα αξιοποιηθεί 

• Παραµετροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και µετατροπή του σε διαδραστικό υλικό. 
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• ∆ια ζώσης συναντήσεις ή/και εξ αποστάσεως συνοµιλίες για την 
υποστήριξη των εµπειρογνωµόνων και των επιµορφωτών των 
ενδοσχολικών σεµιναρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην 
τήρηση της µεθοδολογίας, στην επίλυση αποριών και τυχόν 
προβληµάτων. 

• Επιτόπια παρουσία στον τόπο διεξαγωγής των ενδοσχολικών 
σεµιναρίων, σε συνεννόηση µε τους εµπειρογνώµονες 
ενδοσχολικών σεµιναρίων, µε σκοπό την αντιµετώπιση 
προβληµάτων στην εξ αποστάσεως διαδικασία. 

• Επίβλεψη της οµάδας υποστήριξης της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης που έχει δηµιουργηθεί από στελέχη του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
για την καθηµερινή παρακολούθηση της πορείας αυτής της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επικοινωνία µε τους 
εκπαιδευόµενους 

• Συµµετοχή στις συναντήσεις συντονισµού του έργου, εφόσον 
απαιτηθεί. 

 
 
 
Για τη σύµβαση έργου της οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης του 
έργου, το έργο συνίσταται ενδεικτικά στα ακόλουθα: 

• Συντονισµός της διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης του έργου 

• Τήρηση των Πρακτικών συνεδριάσεων της Κεντρικής Συντονιστικής 
Επιτροπής καθώς και των Εµπειρογνωµόνων 

• ∆ιεκπεραίωση της αλληλογραφίας και της επικοινωνίας µε όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής, µε τους 
Εµπειρογνώµονες και µε τα εµπλεκόµενα µέλη του εξωτερικού στο 
πλαίσιο των study visits 

• Παραλαβή των παραδοτέων των εµπειρογνωµόνων και προώθησή 
τους στην Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή 

• Οµογενοποίηση του format του παραγόµενου εκπαιδευτικού υλικού, 
των Οδηγών ή άλλου υλικού 

• Επιτόπια υποστήριξη των εµπειρογνωµόνων στον τόπο διεξαγωγής 
των ενδοσχολικών σεµιναρίων  
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Όλα τα στελέχη θα παρευρίσκονται όποτε απαιτείται στις εγκαταστάσεις του 
φορέα προκειµένου να λαµβάνουν µέρος στις συσκέψεις του φορέα, των 
οποίων η θεµατική θα προσιδιάζει µε το παρεχόµενο από αυτούς έργο. 

Τα απαιτούµενα και επιθυµητά προσόντα ανά σύµβαση έργου είναι τα 
ακόλουθα : 

 

1. Για τη σύµβαση έργου του Ειδικού Εµπειρογνώµονα διασφάλισης 
ποιότητας οργάνωσης, οµογενοποίησης παραδοτέων 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

•••• ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

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

Επιθυµητά προσόντα  

•••• 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 ∆ια Βίου Μάθησης. 

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

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στον συντονισµό και τη 
διαχείριση προγραµµάτων εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο 
προγραµµάτων/έργων, συγχρηµατοδοτούµενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 
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2. Για τις συµβάσεις έργου των εµπειρογνωµόνων ενδοσχολικών 
σεµιναρίων ανά θεµατικό κύκλο ενδοσχολικών σεµιναρίων 

Α.  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 
(ΕΩΣ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

•••• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών 
σε θέµατα σχεδιασµού ή/και υλοποίησης ή/και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικής πολιτικής ή εκπαιδευτικών δράσεων 

•••• Αποδεδειγµένη θέση ευθύνης σε φορέα ή/και σε τουλάχιστον 2 έργα 
σχετιζόµενα µε τη θεµατική της «Μαθητικής ∆ιαρροής» 

Επιθυµητά προσόντα   

•••• ∆ιδακτορικό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού ή/και ερευνών που σχετίζονται µε  
την εκπαίδευση ενηλίκων  

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων 
εκπαιδευτικών 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων/προγραµµάτων ή/και Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων σε θέµατα εκπαίδευσης 

 

Β.  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΩΣ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

•••• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 
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•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών 
σε θέµατα σχεδιασµού ή/και υλοποίησης ή/και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικής πολιτικής ή εκπαιδευτικών δράσεων 

•••• Αποδεδειγµένη θέση ευθύνης σε φορέα ή/και σε τουλάχιστον 2 έργα 
σχετιζόµενα µε τη θεµατική της «Σχολική Βία και Παραβατικότητα» 

 

 Επιθυµητά προσόντα   

•••• ∆ιδακτορικό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού ή/και ερευνών που σχετίζονται µε  
την εκπαίδευση ενηλίκων  

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων 
εκπαιδευτικών 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων/προγραµµάτων ή/και Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων σε θέµατα εκπαίδευσης 

 

Γ.  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝEΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (EΩΣ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ)  

Απαιτούµενα Προσόντα: 

•••• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών 
σε θέµατα σχεδιασµού ή/και υλοποίησης ή/και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικής πολιτικής ή εκπαιδευτικών δράσεων 

•••• Αποδεδειγµένη θέση ευθύνης σε φορέα ή/και σε τουλάχιστον 2 έργα 
σχετιζόµενα µε τη θεµατική της «Σχολείο και Απασχόληση» 
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Επιθυµητά προσόντα   

•••• ∆ιδακτορικό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού ή/και ερευνών που σχετίζονται µε  
την εκπαίδευση ενηλίκων  

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων 
εκπαιδευτικών 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων/προγραµµάτων ή/και Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων σε θέµατα εκπαίδευσης 

 

∆.  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΕΩΣ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

•••• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών 
σε θέµατα σχεδιασµού ή/και υλοποίησης ή/και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικής πολιτικής ή εκπαιδευτικών δράσεων 

•••• Αποδεδειγµένη θέση ευθύνης σε φορέα ή/και σε τουλάχιστον 2 έργα 
σχετιζόµενα µε τη θεµατική της «Eκπαιδευτικοί και ∆ια Βίου 
Μάθηση» 

 

 Επιθυµητά προσόντα   

•••• ∆ιδακτορικό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού ή/και ερευνών που σχετίζονται µε  
την εκπαίδευση ενηλίκων  
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•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων 
εκπαιδευτικών 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων/προγραµµάτων ή/και Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων σε θέµατα εκπαίδευσης 

 

Ε.  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ-
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 
(ΕΩΣ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

•••• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών 
σε θέµατα σχεδιασµού ή/και υλοποίησης ή/και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικής πολιτικής ή εκπαιδευτικών δράσεων 

•••• Αποδεδειγµένη θέση ευθύνης σε φορέα ή/και σε τουλάχιστον 2 έργα 
σχετιζόµενα µε τη θεµατική της «Σχολείο-Εκπαιδευτικοί-Τοπική 
κοινωνία και Εκπαιδευτικές ανισότητες» 

 

 Επιθυµητά προσόντα   

•••• ∆ιδακτορικό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού ή/και ερευνών που σχετίζονται µε  
την εκπαίδευση ενηλίκων  

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων 
εκπαιδευτικών 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων/προγραµµάτων ή/και Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων σε θέµατα εκπαίδευσης 
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ΣΤ.  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΩΣ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

•••• Πανεπιστηµιακό Τίτλο Σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών 
στο σχεδιασµό εκπαιδευτικής πολιτικής ή/και διοίκησης 
εκπαιδευτικών δοµών στη θεµατική της ειδικής αγωγής 

•••• Αποδεδειγµένη θέση ευθύνης σε φορέα ή/και σε τουλάχιστον 2 έργα 
σχετιζόµενα µε τη θεµατική της «Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή» 

 

 Επιθυµητά προσόντα   

•••• ∆ιδακτορικό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού ή/και ερευνών πάνω σε θέµατα 
εκπαίδευσης ενηλίκων στη θεµατική της ειδικής αγωγής 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων/προγραµµάτων ή/και Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων σε θέµατα ειδικής αγωγής 

 

Ζ.  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΩΣ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

•••• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών 
σε θέµατα σχεδιασµού ή/και υλοποίησης ή/και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικής πολιτικής ή εκπαιδευτικών δράσεων 

•••• Αποδεδειγµένη θέση ευθύνης σε φορέα ή/και σε τουλάχιστον 2 έργα 
σχετιζόµενα µε τη θεµατική της «Εισαγωγή και διαχείριση 
Καινοτοµίας στο σχολείο» 
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Επιθυµητά προσόντα   

•••• ∆ιδακτορικό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού ή/και ερευνών που σχετίζονται µε  
την εκπαίδευση ενηλίκων  

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων 
εκπαιδευτικών 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων/προγραµµάτων ή/και Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων σε θέµατα εκπαίδευσης 

 

3. Για τη σύµβαση έργου του Εµπειρογνώµονα υποστήριξης της εξ 
αποστάσεων εκπαίδευσης 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

•••• ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε κατεύθυνση θετικών επιστηµών της 
ηµεδαπής ή ισότιµου και αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών 
σε θέµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συγκεκριµένα στη 
διδασκαλία και στη συγγραφή ή/και στην επιµέλεια εκπαιδευτικού 
υλικού. 

•••• Τεκµηριωµένη άριστη γνώση Η/Υ 

Επιθυµητά προσόντα  

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων  
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4. Για τη σύµβαση έργου της οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης 
του έργου 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

•••• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

•••• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
στην οργανωτική υποστήριξη επιµορφωτικών προγραµµάτων. 

•••• Πιστοποιηµένη γνώση Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιοίκησης 

•••• Τεκµηριωµένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο 
Proficiency Cambridge ή Michigan) 

 

Επιθυµητά προσόντα  

• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
στην υλοποίηση προγραµµάτων/έργων συγχρηµατοδοτούµενων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Καλή γνώση µίας ακόµα γλώσσας από τις χώρες – µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

∆ιάρκεια και όροι απασχόλησης 

Η διάρκεια των συµβάσεων έργου ορίζεται ως εξής : 

1. Η σύµβαση έργου του Ειδικού Εµπειρογνώµονα διασφάλισης 
ποιότητας οργάνωσης, οµογενοποίησης παραδοτέων ορίζεται σε δώδεκα (12) 
µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 

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

• έγκαιρης παράδοσης των Παραδοτέων. 

2. Οι συµβάσεις έργου των δεκατεσσάρων (14) των 
εµπειρογνωµόνων των ενδοσχολικών σεµιναρίων ορίζονται από την 
ηµεροµηνία υπογραφής τους µέχρι την 31/12/2014. Οι ανωτέρω συµβάσεις 
έργου δύναται να ανανεωθούν για έξη (6) µήνες, µε τη σύµφωνη γνώµη της 
ΕΥ∆ ΕΠ∆ΒΜ, στην περίπτωση που οι Πράξεις λάβουν παράταση για την 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου. Η αµοιβή των ανωτέρω συµβάσεων 
έργου δεν θα αυξηθεί σε περίπτωση παράτασης. 

Οι Εµπειρογνώµονες των ενδοσχολικών σεµιναρίων έχουν υποχρέωση : 

• µετακίνησης στις περιοχές υλοποίησης των ενδοσχολικών σεµιναρίων 
ανάλογα µε το Θεµατικό Κύκλο ευθύνης τους 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. 

 

3. Η σύµβαση έργου του Εµπειρογνώµονα υποστήριξης της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης ορίζονται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
µέχρι την 31/12/2014. Η ανωτέρω σύµβαση έργου δύναται να ανανεωθούν για 
έξη (6) µήνες, µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ ΕΠ∆ΒΜ, στην περίπτωση που 
οι Πράξεις λάβουν παράταση για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου. 
Η αµοιβή της ανωτέρω σύµβασης έργου δεν θα αυξηθεί σε περίπτωση 
παράτασης. 

Ο Εµπειρογνώµονας υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει 
υποχρέωση : 

• µετακίνησης στις περιοχές υλοποίησης των ενδοσχολικών σεµιναρίων 
στην περίπτωση που απαιτηθεί, 

• συµµετοχής σε συσκέψεις στις εγκαταστάσεις του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
σχετικές µε το έργο 
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• εβδοµαδιαίας παρουσίας στις εγκαταστάσεις του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για την 
αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών του έργου, 

• έγκαιρης παράδοσης των Παραδοτέων. 

 

5. Η σύµβαση έργου της οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης 
ορίζονται από την ηµεροµηνία υπογραφής της µέχρι την 31/12/2014. Η 
ανωτέρω σύµβαση έργου δύναται να ανανεωθούν για έξη (6) µήνες, µε τη 
σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ ΕΠ∆ΒΜ, στην περίπτωση που οι Πράξεις λάβουν 
παράταση για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου. Η αµοιβή της 
ανωτέρω σύµβασης έργου δεν θα αυξηθεί σε περίπτωση παράτασης. 

Το στέλεχος οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης έχει υποχρέωση : 

• µετακίνησης στις περιοχές υλοποίησης των ενδοσχολικών σεµιναρίων 
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. 

 

Αµοιβή 

Η συνολική αµοιβή για το περιγραφόµενο έργο ορίζεται σε : 

1. Για τη σύµβαση έργου του Εµπειρογνώµονα διασφάλισης 
ποιότητας οργάνωσης, οµογενοποίησης παραδοτέων σε είκοσι πέντε 
χιλιάδες (25.000) ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

2. Για τις οκτώ (8) συµβάσεις έργου των εµπειρογνωµόνων των 
ενδοσχολικών σεµιναρίων σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για έκαστη 
σύµβαση έργου. Οι συµβάσεις αυτές αφορούν στις ακόλουθες Θέσεις : 

• ΘΕΣΗ 1 : Μαθητική ∆ιαρροή (1 Σύµβαση)  

• ΘΕΣΗ 2 : Σχολική Βία και Παραβατικότητα (1 Σύµβαση) 
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• ΘΕΣΗ 3: Σχολείο και απασχόληση (1 Σύµβαση) 

• ΘΕΣΗ 4 :Εκπαιδευτικοί και ∆ια Βίου Μάθηση (1 Σύµβαση) 

• ΘΕΣΗ 5 :Σχολείο-Εκπαιδευτικοί-Τοπική Κοινωνία και Εκπαιδευτικές 
Ανισότητες (1 Σύµβαση) 

• ΘΕΣΗ 6α, ΘΕΣΗ 6β : Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (2 Συµβάσεις) 

• ΘΕΣΗ 7 : Εισαγωγή και διαχείριση Καινοτοµίας στο Σχολείο (1 
Σύµβαση)  

Στα ανωτέρω ποσά δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

3. Για τις έξι (6) συµβάσεις έργου των εµπειρογνωµόνων των 
ενδοσχολικών σεµιναρίων σε δώδεκα χιλιάδες και πεντακόσια (12.500) 
ευρώ για έκαστη σύµβαση έργου. Οι συµβάσεις αυτές αφορούν στις 
ακόλουθες Θέσεις : 

• ΘΕΣΗ 8 :Μαθητική ∆ιαρροή (1 Σύµβαση) 

• ΘΕΣΗ 9 : Σχολείο και απασχόληση (1 Σύµβαση)  

• ΘΕΣΗ 10: Εκπαιδευτικοί και ∆ια Βίου Μάθηση (1 Σύµβαση) 

• ΘΕΣΗ 11: Σχολείο-Εκπαιδευτικοί-Τοπική Κοινωνία και Εκπαιδευτικές 
Ανισότητες (1 Σύµβαση) 

• ΘΕΣΗ 12: Εισαγωγή και διαχείριση Καινοτοµίας στο Σχολείο (1 
Σύµβαση) 

• ΘΕΣΗ 13: Σχολική Βία και Παραβατικότητα (1 Σύµβαση) 

Στα ανωτέρω ποσά δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ  

4. Για τη θέση του Εµπειρογνώµονα υποστήριξης της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Στο ποσό 
αυτό συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

5. Για τη σύµβαση έργου της οργανωτικής και διοικητικής 
υποστήριξη του έργου σε είκοσι τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 
(24.400) ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 
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Παραδοτέα 

Τα Παραδοτέα στο πλαίσιο των συµβάσεων έργου είναι τα ακόλουθα : 

1. Για τη σύµβαση έργου του Εµπειρογνώµονα διασφάλισης ποιότητας 
οργάνωσης, οµογενοποίησης παραδοτέων: 

• Προδιαγραφές για τις επιµέρους δράσεις και τα θεµατικά πεδία.  

• 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 

• 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 τις οκτώ (8) συµβάσεις έργου των εµπειρογνωµόνων των 
ενδοσχολικών σεµιναρίων (ΘΕΣΕΙΣ 1, 2, 3, 4, 5, 6α, 6β, 7): 

• Μεθοδολογικό πλαίσιο ενδοσχολικών επιµορφώσεων  

• Θεωρητικό πλαίσιο του Θεµατικού Κύκλου – Ζητήµατα που 
ενδείκνυνται για ενδοσχολική επιµόρφωση 

• Εκπαιδευτικό Υλικό που θα διανεµηθεί και θα παραχθεί σε κάθε 
ενδοσχολικό σεµινάριο κάθε Θεµατικού Κύκλου 

• Τελικό εκπαιδευτικό υλικό για κάθε Θεµατικό Κύκλο 

• Φωτογραφικό - οπτικοακουστικό υλικό 

• Παρουσιολόγια για κάθε µέρα σεµιναρίων 



 

  17

   

• Έκθεση πεπραγµένων και αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτών, 
επίτευξη στόχων κλπ) που θα αφορά στο κάθε ένα επιµορφωτικό 
σεµινάριο κάθε θεµατικού κύκλου 

• Έκθεση πεπραγµένων και αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτών, 
επίτευξη στόχων κλπ) που θα αφορά στο σύνολο των σεµιναρίων 
που έλαβαν χώρα στα πλαίσια κάθε θεµατικού κύκλου. 

• Τετραµηνιαία Απολογιστική Έκθεση µε το παρεχόµενο έργο στο 
τετράµηνο αναφοράς 

 

Για τις έξι (6) συµβάσεις έργου των εµπειρογνωµόνων των 
ενδοσχολικών σεµιναρίων (ΘΕΣΕΙΣ 8, 9, 10, 11, 12,13): 

• Θεωρητικό πλαίσιο του Θεµατικού Πεδίου – Ζητήµατα που 

ενδείκνυνται για ενδοσχολική επιµόρφωση 

• Εκπαιδευτικό Υλικό που θα διανεµηθεί και θα παραχθεί σε κάθε 

ενδοσχολικό σεµινάριο κάθε Θεµατικού Κύκλου 

• Φωτογραφικό - οπτικοακουστικό υλικό 

• Παρουσιολόγια σεµιναρίων 

• Έκθεση πεπραγµένων και αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτών, 

επίτευξη στόχων κλπ) που θα αφορά το κάθε ένα επιµορφωτικό 

σεµινάριο σε κάθε ενδοσχολικό σεµινάριο κάθε Θεµατικού Κύκλου 

• Τετραµηνιαία Απολογιστική Έκθεση µε το παρεχόµενο έργο στο 
τετράµηνο αναφοράς 

Για τη σύµβαση έργου του Εµπειρογνώµονα υποστήριξης της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης : 

• Μεθοδολογικός οδηγός εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων για την εξ 
αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.  

• Παραµετροποιηµένο εκπαιδευτικό υλικό της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

• Τριµηνιαία Απολογιστική Έκθεση µε το παρεχόµενο έργο στο τρίµηνο 
αναφοράς (επαφές µε εµπειρογνώµονες, προβλήµατα που 
προέκυψαν, λίστα σεµιναρίων στα οποία παρευρέθηκε, κλπ.) 

 



 

  18

   

Για τη σύµβαση έργου της οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης του 
έργου : 

• Πρακτικά συνεδριάσεων της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής 
καθώς και των Εµπειρογνωµόνων 

• Αλληλογραφία µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη της Κεντρικής 
Συντονιστικής Επιτροπής, µε τους Εµπειρογνώµονες και τα 
εµπλεκόµενα µέλη του εξωτερικού στο πλαίσιο των study visits 

• Οµογενοποιηµένο εκπαιδευτικού υλικού, Οδηγοί ή άλλο υλικού 

• ∆ιµηνιαία Απολογιστική Έκθεση του παρεχόµενου έργου στο δίµηνο 
αναφοράς 

Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή των επιλεγέντων στελεχών θα πραγµατοποιείται µε την 
παραλαβή των παραδοτέων τους από Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί 
από το ∆.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

Αναλυτικότερα : 

• Ο Εµπειρογνώµοναw διασφάλισης ποιότητας οργάνωσης, 
οµογενοποίησης παραδοτέων θα πληρωθεί σε τέσσερεις (4) 
ισόποσες δόσεις µε την παραλαβή των Τριµηνιαίων Απολογιστικών 
Εκθέσεων και των επισυναπτόµενων παραδοτέων του τριµήνου 
αναφοράς 

• Οι Εµπειρογνωµόνες των ενδοσχολικών σεµιναρίων θα 
πληρωθούν σε έξη (6) ισόποσες δόσεις µε την παραλαβή των 
Τετραµηνιαίων Απολογιστικών Εκθέσεων και των επισυναπτόµενων 
παραδοτέων του τετραµήνου αναφοράς 

• Ο Εµπειρογνώµονας υποστήριξης της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης θα πληρωθεί σε οκτώ (8) ισόποσες δόσεις µε την 
παραλαβή των Τριµηνιαίων Απολογιστικών Εκθέσεων και των 
επισυναπτόµενων παραδοτέων του τριµήνου αναφοράς 

• Το στέλεχος της οργανωτικής και διοικητική υποστήριξη του έργου 
θα πληρωθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις µε την παραλαβή των 
∆ιµηνιαίων Απολογιστικών Εκθέσεων και των επισυναπτόµενων 
παραδοτέων του διµήνου αναφοράς 
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Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά 

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.) 

6. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ξένων γλωσσών. 

. 

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

∆ικαιολογητικά 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 ∆ΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ MMMM (προσδιορίστε Θέση) 

(ειδικά για τους εµπειρογνώµονες ενδοσχολικών σεµιναρίων πρέπει να 
αναφέρεται η ΘΕΣΗ σύµφωνα µε την κωδικοποίηση των θέσεων στο 

κεφάλαιο «Αµοιβή» της παρούσας Πρόσκλησης) 

στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων  

«∆ράσεις 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 
∆εκαπέντε (15) ηµέρες, αρχόµενης από την εποµένη της ηµεροµηνίας 
δηµοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή 
την 14/02/2013 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 
(www.edull.gr). 
 
Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόµενης προθεσµίας δεν θα γίνεται 
αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστηµένης ταχυδροµικής αποστολής ο 
φάκελος θα πρέπει να φτάσει στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. µέχρι την ανωτέρω 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα (14/02/2013 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. 
 
 
∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει 
Επιτροπή Αξιολόγησης και ∆ιενέργειας, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό 
αυτό εκ µέρους του ∆.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.  
Τα «Απαιτούµενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισµού (on/off) 
και δεν αξιολογούνται.  
Η αξιολόγηση 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. 
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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. 
 

 
Πληροφορίες / ∆ιευκρινίσεις 
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,  ∆ευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.µ. 
έως 16:00 µ.µ. 

 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 


