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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

(Επί της με αρ.πρωτ. 16574/4-10-2011 Πρόσκλησης) 

 
ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 
πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο : «Τεχνικός Σύμβουλος για την συνεχή 
(on-going) αξιολόγηση των έργων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ» (αριθμ. πρωτ. 16574/4-10-2011, 
ΑΔΑ:45Π59-3ΗΙ) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 
 

Για το πρόχειρο διαγωνισμό της με αρ.πρωτ. 16574/4-10-2011 «Τεχνικός Σύμβουλος για 
την συνεχή (on-going) αξιολόγηση των έργων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ» Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
δίνονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις. 

 
Στην ερώτηση : 

1. Οι «αναγκαίες προϋποθέσεις και η εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών»όπως αναφέρονται 
στην παράγραφο 10.5 της πρόσκλησης συνδέονται με τον τρόπο υλοποίησης του έργου (π.χ. 
ομάδες στόχου, μεθοδολογικά εργαλεία, κλπ) ή την αντιμετώπιση των δυσκολιών και 
προβλημάτων (π.χ. ανταπόκριση των ομάδων στόχου  κλπ) που αναμένεται να 
παρουσιαστούν κατά την υλοποίηση 

2. Η σύνθεση της ομάδας έργου επιτρέπεται να περιλαμβάνει ως εμπειρογνώμονα, εν ενεργεία 
Σχολικό Σύμβουλο ή στέλεχος με σύμβαση αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας    

Διευκρινίζεται ότι :    
1. Δεν υπάρχει εκ των προτέρων τυποποίηση των δυσκολιών και των προβλημάτων που 

αναμένεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίηση του έργου. 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα 
στην παράγραφο 10.5 ο τρόπος υλοποίησης του έργου θα περιγράφεται  - κατά την άποψη 
του προσφέροντος -  και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τις αναγκαίες προϋποθέσεις που 
συνδέονται με τον τρόπο υλοποίησης του έργου όσο και την αντιμετώπιση τυχόν 
προβλημάτων 

 



 

 
 
 
 

2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα 
στην παράγραφο 2 αναλύονται σαφώς τα προσόντα των τουλάχιστον 4 στελεχών, ενώ 
παραπάνω στελέχη είναι αποδεκτά. 

Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 της πρόσκλησης 
και ειδικότερα οι περιορισμοί της 2.1.3. 

Επισημαίνεται ότι ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων υποχρεούνται να λαμβάνουν άδεια από 
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να παράσχουν τις υπηρεσίες της πρόσκλησης     

  

 

 
H Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων  

 
 
 
 

Ιφιγένεια Ορφανού 


