ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Α.Π. 660/7/49119
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014 – 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΝΕΟΛΑΙΑ»
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 ΝΕΟΤΗΤΑ’ (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) και τον Οδηγό Προγράμματος όπως εκδίδονται 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. Τις ανάγκες κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών και της απρόσκοπτης υλοποίησης του
προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία.
10. Την υπ΄αριθμ. 2104/102/31.7.2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα «ΘΕΜΑ:
ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014 –
2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΝΕΟΛΑΙΑ»: Συγκρότηση μητρώου εκπαιδευτών.
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ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ένταξή τους στο Μητρώο
Εκπαιδευτών, 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», στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, συγκροτεί μητρώο
εκπαιδευτών, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, προκειμένου να
διασφαλίσει την ποιότητα των σεμιναρίων / καταρτίσεων μη τυπικής μάθησης, που
διενεργούνται για τις ανάγκες του Προγράμματος Erasmus + για τον τομέα «Νεολαία».
Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+, ως μη τυπική μάθηση ορίζεται «η
μάθηση η οποία λαμβάνει χώρα μέσω προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, κατά τη
διάρκεια των οποίων παρέχεται κάποιας μορφής μαθησιακή στήριξη, η οποία ωστόσο δεν
αποτελεί μέρος της τυπικής εκπαίδευσης και του συστήματος κατάρτισης».
Οι εκπαιδευτές που θα ενταχθούν στο Μητρώο θα αξιοποιούνται στους παρακάτω τομείς:
 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια / καταρτίσεις στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων
Διακρατικής Συνεργασίας (Transnational Cooperation Activity - TCA)
 Σεμινάρια στο πλαίσιο του Κύκλου Κατάρτισης και Αξιολόγησης Εθελοντών της
Ευρωπαϊκής Εθελοντική Υπηρεσίας (Training and Evaluation Cycle for EVS
volunteers)
 Σεμινάρια / καταρτίσεις που απορρέουν από το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας.
Οι εκπαιδευτές που θα ενταχθούν στο Μητρώο θα αναλάβουν στο πλαίσιο των ανωτέρω
σεμιναρίων / καταρτίσεων: το σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση των
προγραμμάτων / δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πλαίσιο των στόχων της μη τυπικής
μάθησης. Ενδεικτικά, ο εκπαιδευτής θα είναι υπεύθυνος για:







Την επιλογή, δημιουργία και υλοποίηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων
μη τυπικής μάθησης
Τη δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος,
αναλαμβάνοντας ρόλους όπως αυτούς του καθοδηγητή, διευκολυντή, μέντορα,
εμψυχωτή όποτε απαιτείται
Την υποστήριξη εκπαιδευομένων στην αναγνώριση και επιδίωξη των μαθησιακών
τους στόχων
Την κατανόηση και υποστήριξη της δυναμικής των ομάδων, με γνώμονα την
καλύτερη δυνατή απόκριση στους διαφορετικούς τρόπους μάθησης
Την προώθηση της ενεργού συμμετοχής, τη δημιουργία κινήτρων και ενδυνάμωση
των εκπαιδευομένων.
Τη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τους στόχους της Στρατηγικής για την
«Ευρώπη 2020» για τον τομέα της νεολαίας και με τους στόχους της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Mητρώο Eκπαιδευτών έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες
ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για μικρής
διάρκειας ανάληψη υποχρέωσης ως εκπαιδευτές. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτές θα
πρέπει να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα και να συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο του
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μητρώου για την ομαλή διενέργεια του εκάστοτε σεμιναρίου όπως αυτό θα ορίζεται κάθε
φορά από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού.
Β.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,
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 απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη
δραστηριότητα, εάν η δραστηριότητα αυτή θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
4. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα βάσει απόφασης με ισχύ
δεδικασμένου, σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή.
5. 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.
6. Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
7. 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.
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 ένταξης στο μητρώο 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 με οποιαδήποτε μορφή εργασίας,
σύμβουλοι, συνεργάτες και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καθώς και
οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως δεύτερου (2ου) βαθμού.
Β.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Οι υποψήφιοι για το μητρώο πρέπει να διαθέτουν:


Τίτλο σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών
έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα
εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και εκπαιδευτική εμπειρία σε υλοποίηση
τουλάχιστον δύο (2) σεμιναρίων / καταρτίσεων με μεθόδους μη τυπικής μάθησης.
ή
Τίτλο Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πιστοποιητικό «TRAINING OF
TRAINERS» που εκδίδεται από το Κέντρο SALTO RESOURCE CENTER της Ε.Ε. ή από το
Συμβούλιο της Ευρώπης και εκπαιδευτική εμπειρία σε υλοποίηση τουλάχιστον
τριών (3) σεμιναρίων / καταρτίσεων με μεθόδους μη τυπικής μάθησης.
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Συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον πρόγραμμα, είτε ως εκπαιδευτής είτε ως
συμμετέχοντας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» και
των προκατόχων του. Η συμμετοχή θα πιστοποιείται με βεβαίωση του φορέαδικαιούχου όπου θα αναφέρεται ο κωδικός του εγκεκριμένου προγράμματος
(Youthlink κ.ά.) και η περίοδος υλοποίησης καθώς και με την προσκόμιση
πιστοποιητικού Youthpass (όπου ισχύει).



Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη
πιστοποίηση).

Γ. ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Οι υποψήφιοι, προς ένταξη στο μητρώο, εκπαιδευτές θα πρέπει να δηλώσουν στο έντυπο
της αίτησης και την εκπαιδευτική τους εμπειρία στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης, η
οποία κατηγοριοποιείται, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις προτεραιότητες του
Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία», στους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης:


Σεμινάρια στο πλαίσιο του Κύκλου Κατάρτισης και Αξιολόγησης Εθελοντών της
Ευρωπαϊκής Εθελοντική Υπηρεσίας (Training and Evaluation Cycle for EVS
volunteers)



Σεμινάρια στο πλαίσιο των δομών του SALTO- YOUTH



Διαπολιτισμικότητα



Επιχειρηματικότητα



Διαρθρωμένος Διάλογος



Κοινωνική Ένταξη



Διαφορετικότητα



Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών



Πολιτισμός



Εργασία στον τομέα της νεολαίας (Youth Work)



Στρατηγικές διάχυσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων του Προγράμματος



Δικτυακά Εργαλεία (Online Tools)



Πολιτικές για τη Νεολαία



Ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη



Άλλος τομέας συναφούς εμπειρίας, σχετικός με τους σκοπούς και τις
προτεραιότητες του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία

Δ. ΙΣΧΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Το Μητρώο Εκπαιδευτών 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 σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που
ορίζονται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα ενημερώνει προσωπικά κάθε εκπαιδευτή για την ένταξή του στο
Μητρώο. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται περιοδικά.
Κατά τη διάρκεια ισχύος του μητρώου οι εκπαιδευτές που έχουν ενταχθεί σε αυτό
καλούνται να ενημερώνουν τον Υπεύθυνο του Μητρώου, προσκομίζοντας τις απαραίτητες
βεβαιώσεις- δικαιολογητικά για την ενημέρωση του «Χαρτοφυλακίου Προσόντων». Το
«Χαρτοφυλάκιο Προσόντων» θα ενημερώνεται σχετικά με τους τομείς εξειδίκευσης και ο
εκπαιδευτής θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και σε άλλους τομείς εξειδίκευσης σε
περίπτωση που προσκομίσει τις απαραίτητες βεβαιώσεις.
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Ε. 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 Β.1.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, δικαιολογητικών που να
αποδεικνύουν τα προσόντα που αναγράφονται στο ανωτέρω έντυπο της αίτησης (βλ.
ενότητα Β.2 Κριτήρια ένταξης στο Μητρώο).
4. Για την απόδειξη της εκπαιδευτικής εμπειρίας σε υλοποίηση σεμιναρίων / καταρτίσεων
με μεθόδους μη τυπικής μάθησης, βεβαίωση του φορέα – εργοδότη όπου θα
αναφέρονται ο τίτλος του σεμιναρίου / κατάρτισης, η διάρκειά του και ότι το σεμινάριο
/ κατάρτιση υλοποιήθηκε με μεθόδους μη τυπικής μάθησης. Η διδακτική εμπειρία στη
τυπική εκπαίδευση δεν προσμετράται.
5. Για την απόδειξη της αγγλικής γλώσσας απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού
γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 και η επίσημη μετάφραση του τίτλου.
6. Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος θα βεβαιώνει την ακρίβεια του
περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
7. Για τη συμμετοχή είτε ως εκπαιδευτής είτε ως συμμετέχοντας σε σχέδιο του
Προγράμματος της Ε.Ε Νέα Γενιά σε Δράση ή προκατόχων του θα πρέπει να
προσκομίζεται βεβαίωση του φορέα- δικαιούχου όπου θα αναφέρεται ο κωδικός του
εγκεκριμένου προγράμματος (Youthlink κ.ά.), η περίοδος υλοποίησης, καθώς και ο
ρόλος σας σε αυτό.
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014 – 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΝΕΟΛΑΙΑ»
Ως πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων, ορίζεται το διάστημα από την Τετάρτη, 6
Αυγούστου 2014 έως και τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014.
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία
της ταχυδρομικής σήμανσης.
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. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων εκπαιδευτών
γίνεται από Επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του
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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 κατάρτισης και εμπειρίας στους τομείς εξειδίκευσης, 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
καθηκόντων.
Μετά την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών, ανάλογα με το σεμινάριο, θα δίνεται
προτεραιότητα στους εκπαιδευτές με συγκεκριμένη εξειδίκευση και σε περίπτωση που δεν
υπάρχει διαθεσιμότητα θα ενημερώνονται εκπαιδευτές με συναφή εξειδίκευση κ.ο.κ.
Η. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, οριστικά, τον
εκπαιδευτή που έχει ενταχθεί στο Μητρώο εφόσον:
 Δεν τηρεί τους στόχους και τις προτεραιότητες του σεμιναρίου / κατάρτισης που θα
κληθεί να διεκπεραιώσει.
 Δεν επιλέγει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους μη τυπικής μάθησης για την
υλοποίηση του σεμιναρίου / κατάρτισης.
 Αρνείται να συνεργαστεί με τα στελέχη της Ε.Μ.Σ.
 Δεν τηρεί τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης.
 Εγγράφως αναφερθεί, από συμμετέχοντες, αρνητική αξιολόγηση του έργου του
εκπαιδευτή ή απρεπής συμπεριφορά του, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου /
κατάρτισης.
 Αρνηθεί να συμμετάσχει σε τρία σεμινάρια μετά από πρόσκληση του Υπευθύνου του
Μητρώου.
 Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κρίνει, τεκμηριώνοντας τη συγκεκριμένη του απόφαση, ότι συντρέχουν
λόγοι διαγραφής του εκπαιδευτή.
Σημειώνεται επίσης ότι ο εκπαιδευτής οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, με υποβολή
ηλεκτρονικού μηνύματος 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.
Θ. ΤΡΟΠΟΣ & ΠΟΣΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα ενταχθούν στο μητρώο και θα επιλέγονται για την υλοποίηση
σεμιναρίου / κατάρτισης, θα υπογράφουν σχετική Σύμβαση, στην οποία θα εξειδικεύονται
οι όροι της παρούσας.
Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά
προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι:
1) Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ)
2) Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο
26 Ν. 1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α. Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/1999,
όπως ισχύουν) και
3) Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. Εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα
3.000,00 € (άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν. 1846/1951, σε συνδυασμό με
την Υ.Α. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν).
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Η έκδοση Απόδειξης Υπηρεσιών μπορεί, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, να
υποκατασταθεί από Τίτλο Κτήσης που εκδίδει ο φορέας (πρώην ΑΕΔ), σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις. Ο υποψήφιος για το σκοπό αυτό υποχρεούται να προσκομίσει
αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί
ακόμα εκκαθαριστικό σημείωμα για την προηγούμενη φορολογική χρήση κατά το χρόνο της
καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγματος, ο ανάδοχος συντάσσει σχετική υπεύθυνη
δήλωση.
Ως ημερήσια αμοιβή για την παροχή σεμιναρίου / κατάρτισης, ορίζεται το ποσό των 150€
μεικτών και 150€ για την υποβολή στην Ε.Μ.Σ. της τελικής αναφοράς (report).
Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δεσμεύεται ότι θα καταρτίσει τη λίστα του Μητρώου Εκπαιδευτών,
σεβόμενο τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της προστασίας των
προσωπικών δεδομένων. Επιπρόσθετα, δεσμεύεται ότι θα αξιοποιεί κατά το δυνατό όλους
τους εκπαιδευτές σε κυκλική βάση (rotation) σύμφωνα με τους τομείς εξειδίκευσης, την
εμπειρία και τη διαθεσιμότητα τους.
Οι εκπαιδευτές που θα ενταχθούν στο Μητρώο και θα συμμετέχουν στη διενέργεια
σεμιναρίων / καταρτίσεων, είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στην ετήσια συνάντηση
εκπαιδευτών η οποία θα οργανώνεται από την Ε.Μ.Σ. του Προγράμματος Erasmus+ για τον
τομέα «Νεολαία»,.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην Ε.Μ.Σ. του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία», στο email: ekpaideutes_youth@inedivim.gr
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