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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
σε Υποψήφιους Αξιολογητές 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για την 
αξιολόγηση προτάσεων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ για Προγράµµατα 
Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (Προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης από 
Πανεπιστήµια και ΤΕΙ) 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση & ∆ια 
βίου Μάθηση» έχει συγκροτήσει Μητρώο Αξιολογητών, για την αξιολόγηση, από 
εξωτερικούς αξιολογητές των υποβαλλόµενων προτάσεων στις προκηρυσσόµενες 
πράξεις του Προγράµµατος, σε όλους τους άξονες και σε όλες τις κατηγορίες 
παρέµβασης (όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη σε ειδικών απαιτήσεων προτάσεις). H 
Ειδική Υπηρεσία επιλέγει τους εξωτερικούς αξιολογητές για τις Πράξεις της µόνο εκ 
των εγγεγραµµένων στο Μητρώο. 

Προσκαλούνται ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι αξιολογητές για την αξιολόγηση 
µέσω εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εφαρµογής (προσβάσιµης µέσω διαδικτύου) 
Προτάσεων Πανεπιστήµιων και ΤΕΙ για Προγράµµατα Επικαιροποίησης 
Γνώσεων Αποφοίτων (Προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης 
Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ) που υποβάλλονται προς αξιολόγηση σύµφωνα µε την 
υπ’αριθ. 144 Σχετική Πρόσκληση Χρηµατοδότησης (http://www.edulll.gr/?p=15349). 

Ειδικότερα, θα αξιολογηθούν προτάσεις για προς χρηµατοδότηση Προγράµµατα ∆ια 
Βίου Μάθησης από ΑΕΙ µε κοινό-στόχο τους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης και µε 
αντικείµενο την επιµόρφωση των αποφοίτων σε πεδία εξειδικευµένης γνώσης, µε 
σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων τους στο πεδίο της επιστηµονικής ειδίκευσής 
τους ή/και της επαγγελµατικής ενασχόλησής τους. Η Χρονική ∆ιάρκεια των 
προγραµµάτων είναι µέχρι 2 έτη (*και µετά αναµένεται να αναζητηθούν τρόποι 
αυτοχρηµατοδότησης για να συνεχισθούν) 

Τα Προγράµµατα θα είναι 60 ή 100 ή 150 ωρών σε συγκεκριµένα επιστηµονικά 
αντικείµενα άµεσα αξιοποιήσιµα στην παραγωγική διαδικασία. Τα επιστηµονικά πεδία 
στα οποία ζητείται να αναπτυχθούν Προγράµµατα Επικαιροποίησης Γνώσεων 
Αποφοίτων αντιστοιχούν σε 2 µεγάλες κατηγορίες:  



  
 
 

Α.  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ µε ειδικότερους κλάδους:  
Ενέργεια, Περιβάλλον, ∆ιατροφικός τοµέας, Γεωργία-Αλιεία-Κτηνοτροφία, Ιατρική, 
Φαρµακευτική, Βιοτεχνολογία Χηµεία, Προηγµένα υλικά, Πληροφορική και 
Επικοινωνίες 
Β.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ µε ειδικότερους κλάδους:  
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων/Επιχειρηµατικές Υπηρεσίες, Χρηµατοοικονοµικά, Μεταφορές, 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, Τουρισµός, Πολιτισµός.    
Τα Προγράµµατα είναι δυνατόν να καλύπτουν και παραπάνω από ένα πεδίο αλλά θα 
επιλέγεται ένα πεδίο ως το κύριο πεδίο. 

Σε κάθε προς αξιολόγηση Πρόταση Προγράµµατος θα αξιολογηθούν ιδίως: 
� Οι θεµατικές ενότητες επιµόρφωσης,  
� Η διάρκεια των προγραµµάτων, οι κύκλοι και τα τµήµατα επιµόρφωσης και το 

µέγεθος των τµηµάτων επιµόρφωσης. 
� Οι µέθοδοι διδασκαλίας, συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως 

επιµόρφωσης ή και µικτού µοντέλου, που συνδυάζει τη δια ζώσης και την εξ 
αποστάσεως επιµόρφωση.  

� Το προφίλ των διδασκόντων 
� Το προφίλ συµµετεχόντων και επωφελούµενων. 
� Ο τρόπος πιστοποίησης των συµµετεχόντων. 
� Ο συντονισµός και η επιστηµονική παρακολούθηση της Πράξης. 
� Το υλικό που θα αξιοποιηθεί και πώς θα παραχθεί. 
� Ο τρόπος συνεχούς (ongoing) και εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγησης του 

Προγράµµατος που θα αφορά στην αξιολόγηση όλων των συντελεστών και 
του τρόπου υλοποίησης. 

� Οι µέθοδοι και τα εργαλεία πληροφόρησης και ενηµέρωσης των 
ενδιαφερόµενων καθώς και µετά το πέρας των πρώτων προγραµµάτων η 
διάχυση αποτελεσµάτων τους. 

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι, που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά 
προσόντα, όπως ορίσθηκαν στην υπ’αριθ. 5801/28-4-2010 απόφαση της Ειδικής 
Γραµµατέως περί συγκρότησης του Μητρώου (δηµοσιευθείσα στην ιστοσελίδα του 
Επιχειρησιακού Προγραµµάτος - http://www.edulll.gr/?page_id=492), δηλαδή 
µεταπτυχιακές σπουδές και σχετική γνώση και εµπειρία στα πεδία των προς 
αξιολόγηση Προγραµµάτων Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων να εγγραφούν 
ηλεκτρονικά στο Μητρώο της Υπηρεσίας συµπληρώνοντας τη σχετική 
ηλεκτρονική φόρµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.edulll.gr/?page_id=492 (κεντρική ιστοσελίδα www.edulll.gr). 

Οι αξιολογητές που θα επιλεγούν κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογητών βάσει του 
αντικειµένου των υποβληθησόµενων προτάσεων θα κληθούν να υποβάλουν έντυπη 
δήλωση µε βεβαίωση γνησίου υπογραφής περί αληθείας των δηλούµενων και περί µη 
σύγκρουσης συµφερόντων. Η αµοιβή των αξιολογητών θα ανέρχεται σε 75 € ανά 
αξιολογούµενη πρόταση. 

Η Ειδική Γραµµατέας  
 
 
 

Ιφιγένεια Ορφανού 
Εσωτερική ∆ιανοµή:       

(1) Προϊστάµενος ΕΥ∆ 
(2) Μονάδες Α2, Α3 

 


