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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος EACEA/07 για την κατάρτιση λίστας εμπειρογνωμόνων επιφορτισμένων με την παροχή συνδρομής στον Εκτελεστικό Οργανισμό (1) Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών
Θεμάτων και Πολιτισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης των κοινοτικών προγραμμάτων στους τομείς της
εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων, του πολιτισμού, της νεολαίας και της συμμετοχής των
πολιτών
(2008/C 67/09)
1.

Εισαγωγή
Στις 8 Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση 2007/114/ΕΚ. Η εν λόγω απόφαση
τροποποιεί την απόφαση 2005/56/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους
τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού (εφεξής «ο οργανισμός»),
καθώς και για την παράταση της χρονικής διάρκειας λειτουργίας του οργανισμού έως το 2015.
Ο οργανισμός αποτελεί αυτοτελή νομική οντότητα και εδρεύει στις Βρυξέλλες. Αποστολή του είναι η
υλοποίηση, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής, ενός αριθμού πτυχών οι οποίες σχετίζονται με περισσότερα
από 15 προγράμματα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους στους τομείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της νεολαίας, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού, καθώς και του δικτύου ενημέρωσης για την εκπαίδευση στην Ευρώπη
Eurydice. Ο οργανισμός είναι αρμόδιος για τις σημαντικότερες διαχειριστικές πτυχές των προγραμμάτων
που του έχουν ανατεθεί, κυρίως για την κατάρτιση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, την επιλογή
των έργων και την υπογραφή των συμβάσεων επιχορήγησης, τη δημοσιονομική διαχείριση, την παρακολούθηση των έργων (ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις), την επικοινωνία με τους δικαιούχους και τους
επιτόπιους ελέγχους.
Την ευθύνη για τη διαχείριση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ο εκτελεστικός
οργανισμός σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν αποκλείεται, επίσης, να ζητηθεί από τους
εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης, να παράσχουν συνδρομή στις Γενικές
Διευθύνσεις που επιβλέπουν τον οργανισμό (ΓΔ Εκπαίδευση και πολιτισμός, ΓΔ Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας, Γραφείο συνεργασίας EuropeAid), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους
(γενικός συντονισμός πολιτικών και προγραμμάτων, ανακοινώσεις, διαχείριση πτυχών που δεν έχουν
ανατεθεί στον οργανισμό).
Επισημαίνεται ότι η λίστα που θα καταρτιστεί βάσει της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
δεν συνεπάγεται την υποχρέωση του οργανισμού ή της Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση υπηρεσιών στους
υποψηφίους που θα επιλεγούν.

2.

Αντικείμενο της προσκλησης
Ο οργανισμός προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να συγκεντρωθούν
υποψηφιότητες για την κατάρτιση μιας λίστας εμπειρογνωμόνων επιφορτισμένων με την παροχή
συνδρομής στην επιτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων:
α) Αξιολόγηση των προτάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·
β) Αξιολόγηση και παρακολούθηση των έργων:
— αξιολόγηση των εκθέσεων έργων,
— αξιολόγηση των προϊόντων και των αποτελεσμάτων των έργων,
— παρακολούθηση των έργων και επιτόπιες επισκέψεις,
— οποιοδήποτε άλλο καθήκον συναφές με την ανάλυση και/ή την παρακολούθηση των προγραμμάτων και των έργων·
γ) Ειδικές μελέτες και αναλύσεις που σχετίζονται με τους τομείς δραστηριότητας του οργανισμού.
Αποστολή των εμπειρογνωμόνων θα είναι η παροχή συνδρομής στον οργανισμό ή, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο, στην Επιτροπή, για την επιτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων, με γνώμονα τους στόχους
των προγραμμάτων, τις προτεραιότητες και τα κριτήρια που καθορίζονται στις προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων, καθώς επίσης τους οδηγούς και τα εγχειρίδια που τίθενται στη διάθεση των υποψηφίων.

(1) Και τις Γενικές Διευθύνσεις που επιβλέπουν τον οργανισμό.
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3.

Σχετικά προγραμματα

3.1.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

3.1.1.

Το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της διά
βίου μάθησης (1)
περιλαμβανομένου του δικτύου ενημέρωσης για την εκπαίδευση στην Ευρώπη (Eurydice)
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm

3.1.2.

Το πρόγραμμα Erasmus Mundus (2)
περιλαμβανομένου του νέου προγράμματος που προβλέπεται να εγκριθεί το 2009.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_fr.html

3.1.3.

Το πρόγραμμα Erasmus Mundus External Co-operation Window (EM ECW) (3)
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/documents/ecw_leaflet.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

3.1.4.

Ειδική συμφωνία με τις ΗΠΑ (4)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/call_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm

3.1.5.

Ειδική συμφωνία με τον Καναδά (5)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm

3.1.6.

Το πρόγραμμα Tempus (6)
Η λίστα των εμπειρογνωμόνων που θα επιλεγούν για το πρόγραμμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τις
υπηρεσίες της Επιτροπής και από τον οργανισμό υπό την επιφύλαξη της παράτασης της εντολής του.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7.

Το πρόγραμμα για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες — ICI (μέσο για τις εκβιομηχανισμένες
χώρες) [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου (7)].

(1) ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 45.
(2) ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 1.
(3) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατομ) αριθ. 99/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Δεκεμβρίου 1999, για τη χορήγηση συνδρομής στα κράτη
εταίρους της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας (ΕΕ L 12 της 18.1.2000, σ. 1). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1638/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά
με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 1). Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού
χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41).
(4) Απόφαση 2006/910/EK του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανανέωση του προγράμματος συνεργασίας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕ L 346 της 9.12.2006, σ. 33).
5
( ) Απόφαση 2006/964/EK του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά με την οποία θεσπίζεται πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (ΕΕ L 397 της 30.12.2006, σ. 14).
(6) ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 30. Απόφαση τροποποιηθείσα από την απόφαση 2000/460/ΕΚ (ΕΕ L 183 της 22.7.2000, σ. 16) και
την απόφαση 2002/601/ΕΚ (ΕΕ L 195 της 24.7.2002, σ. 34). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της
17ης Ιουλίου 2006 ,για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IΡΑ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 82). Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1638/2006, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006.
(7) ΕΕ L 405 της 30.12.2006, σ. 37.
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3.2.

Πολιτισμός

3.2.1.

Το πρόγραμμα Πολιτισμός (1)
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

3.3.

Νεολαία

3.3.1.

Το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» (2)
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

3.4.

Συμμετοχή των πολιτών

3.4.1.

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5.

Οπτικοακουστικά θέματα

3.5.1.

Το πρόγραμμα «MEDIA 2007» (4)
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.htm

3.6.

Προγράμματα σε φάση ολοκλήρωσης
Τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και, συγκεκριμένα, τα καθήκοντα αξιολόγησης και
παρακολούθησης των έργων, μπορούν επίσης να αφορούν σε παλαιότερα προγράμματα που, επί του
παρόντος, βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης, ήτοι:
α) τη δεύτερη φάση του προγράμματος κοινοτικής δράσης σε θέματα εκπαίδευσης «Σωκράτης», που
θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·
β) τη δεύτερη φάση του προγράμματος κοινοτικής δράσης σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης
«Leonardo da Vinci», που θεσπίστηκε με την απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου (6)·
γ) το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης «Νεολαία», που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1031/2000/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7)·
δ) το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2000», που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8)·
ε) το πρόγραμμα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της διανομής και της προώθησης των ευρωπαϊκών
οπτικοακουστικών έργων (MEDIA Plus — Ανάπτυξη, διανομή και προώθηση) (2001-2005), που
θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/821/ΕΚ του Συμβουλίου (9)·

(1) Απόφαση αριθ. 1903/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση
του προγράμματος «Πολιτισμός» (2007-2013) (ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 22).
(2) Απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση
του προγράμματος «Νεολαία εν δράσει» για την περίοδο 2007-2013 (ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 30).
(3) Απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση
του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του
ευρωπαίου πολίτη στα κοινά (ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 32).
(4) Απόφαση αριθ. 1718/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί εφαρμογής
προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007) (ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 12).
(5) ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2004 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 168 της 1.5.2004, σ. 1),
(6) ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(7) ΕΕ L 117 της 18.5.2000, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2004.
(8) ΕΕ L 63 της 10.3.2000, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2004.
(9) ΕΕ L 336 της 30.12.2000, σ. 82. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2004.
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στ) το πρόγραμμα κατάρτισης για τους επαγγελματίες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών προγραμμάτων (MEDIA-Κατάρτιση) (2001-2005), που θεσπίστηκε με την απόφαση
αριθ. 163/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·
ζ) το πολυετές πρόγραμμα (2004-2006) για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
(πρόγραμμα «e-learning»), [απόφαση αριθ. 2318/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (2)]·
η) το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την προώθηση της συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα
κοινά (συμμετοχή του πολίτη) [απόφαση 2004/100/ΕΚ του Συμβουλίου (3)]·
θ) το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας [απόφαση αριθ. 790/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)]·
ι) το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την προώθηση οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης [απόφαση αριθ. 791/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)]·
κ) το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του πολιτισμού [απόφαση αριθ. 792/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)]·
λ) τα σχέδια του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω των
διατάξεων σχετικά με την ενίσχυση για την οικονομική συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της
Ασίας [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 443/92 του Συμβουλίου (7)]·
μ) την τρίτη φάση του προγράμματος συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Tempus
(2000-2006).
Οι νομικές βάσεις των προγραμμάτων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την υλοποίησή τους είναι
διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοθέση:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
Η συγκεκριμένη λίστα εμπειρογνωμόνων καταρτίζεται, κατά κύριο λόγο, με στόχο την παροχή συνδρομής
στη διαχείριση των προαναφερθέντων προγραμμάτων. Ωστόσο, θα μπορεί να εξυπηρετεί και άλλες δράσεις
στους οικείους τομείς.

4.

Διαδικασία επιλογησ
Οι εμπειρογνώμονες επιλέγονται βάσει των επαγγελματικών και τεχνικών ικανοτήτων τους στην επιτέλεση
των καθηκόντων που προβλέπονται στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.

4.1.

Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου
και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοθέση του οργανισμού.
Στο έντυπο της αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τις δεξιότητες και την επαγγελματική εμπειρία που απαιτούνται αναφορικά με τους στόχους του προγράμματος ή των προγραμμάτων για το (τα) οποίο(-α) υποβάλλουν υποψηφιότητα. Το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής αίτησης, η
προθεσμία υποβολής, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων διατίθενται στην
ακόλουθη ιστοθέση:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ L 26 της 27.1.2001, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2004.
ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 9.
ΕΕ L 30 της 4.2.2004, σ. 6.
ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 24.
ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 31.
ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 40.
ΕΕ L 52 της 27.2.1992, σ. 1.

12.3.2008

12.3.2008

EL

4.2.
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Κριτήρια επιλεξιμότητας

4.2.1. Κοινό κριτήριο για όλα τα προγράμματα
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε σχέση με το
πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα.

4.2.2. Ειδικά κριτήρια προγραμμάτων
Εν γένει, η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους των χωρών που συμμετέχουν στα
προγράμματα, γεγονός από το οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια για τα διάφορα προγράμματα:
4.2.2.1. Πρόγραμμα δράσης Eurydice στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου
μάθησης (LLP), συμπεριλαμβανομένου του δικτύου ενημέρωσης Eurydice
Με την εξαίρεση του προγράμματος Jean Monnet, η πρόσκληση είναι ανοιχτή αποκλειστικά σε όλα τα
φυσικά πρόσωπα υπηκόους:
— των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,
— των υποψηφίων χωρών για τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική,
— των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον υφίσταται συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα,
— της Ελβετίας, εφόσον έχει συναφθεί διμερής συμφωνία με τη συγκεκριμένη χώρα.
Για το πρόγραμμα Jean Monnet, η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτου
υπηκοότητας.
4.2.2.2. Προγράμματα Erasmus Mundus και Erasmus Mundus External Co-operation Window (EM ECW)
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτου υπηκοότητας.
4.2.2.3. Ειδικές συμφωνίες-πλαίσια με τις ΗΠΑ και τον Καναδά
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και, αντίστοιχα, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.
4.2.2.4. Πρόγραμμα Tempus
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και στους υπηκόους των χωρών εταίρων (των Δυτικών Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, της
Νοτίου Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας), κατάλογος των οποίων παρέχεται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5. Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013)
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους:
— των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,
— των υποψηφίων χωρών για τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική,
— των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον υφίσταται συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα.
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4.2.2.6. Πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει»
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους:
— των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,
— των υποψηφίων χωρών για τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική,
— των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον υφίσταται συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα,
— της Ελβετίας, εφόσον έχει συναφθεί διμερής συμφωνία με τη συγκεκριμένη χώρα.
4.2.2.7. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους:
— των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,
— των υποψηφίων χωρών για τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική,
— των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον υφίσταται συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα.
4.2.2.8. Πρόγραμμα «MEDIA 2007»
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους:
— των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,
— των υποψηφίων χωρών για τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική,
— των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον υφίσταται συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα,
— της Ελβετίας.
4.3.

Κριτήρια επιλογής
Οι εμπειρογνώμονες θα επιλεγούν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
— αποδεδειγμένη ικανότητα στους τομείς που σχετίζονται με τα προγράμματα που απαριθμούνται στην
παράγραφο 3,
— ικανότητα εργασίας στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα, ικανότητα σύνταξης κειμένων στην
αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Οι εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν θα καλούνται να συντάσσουν τις
αξιολογήσεις τους στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα,
— βασικές δεξιότητες στη χρήση τρεχόντων λογισμικών και επαρκή πείρα στη χρήση προσωπικού υπολογιστή, η οποία να επιτρέπει την πρόσβαση στην(στις) ιστοθέση(-σεις) αξιολόγησης, την τηλεφόρτωση
προτάσεων και εντύπων αξιολόγησης, την πληκτρολόγηση, την αποθήκευση και την ηλεκτρονική
υποβολή των αξιολογήσεών τους αναφορικά με τις προτάσεις, τις εκθέσεις, τα προϊόντα και/ή τα
αποτελέσματα των έργων.
Ως επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ενδεχόμενη πείρα στο πεδίο της διαχείρισης διακρατικών έργων,
της αξιολόγησης, προγραμμάτων και/ή έργων, η γνώση και άλλων γλωσσών πέραν εκείνων που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και η ικανότητα οικονομικής και δημοσιονομικής ανάλυσης των προτάσεων.
Έκαστη υποψηφιότητα θα εξεταστεί βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο 3)
της παρούσας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων. Ο οργανισμός θα ενημερώσει τους υποψηφίους
σχετικά με την εγγραφή τους στη λίστα των δυνητικών εμπειρογνωμόνων ή την απόρριψη της υποψηφιότητάς τους.
Η εν λόγω λίστα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκρότηση ομάδων εμπειρογνωμόνων και/ή για
την επιλογή εμπειρογνωμόνων με σκοπό την επιτέλεση ειδικών εργασιών. Ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια των
προαναφερθέντων προγραμμάτων (31 Δεκεμβρίου 2013) και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί κατά την περίοδο ολοκλήρωσης των έργων που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο των εν
λόγω προγραμμάτων.
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Πρόσκληση των εμπειρογνωμονων
Ο οργανισμός, ή εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή, μεριμνά για τη σύσταση των ομάδων εμπειρογνωμόνων κατά τρόπο ισόρροπο και διασφαλίζει την κατάλληλη εναλλαγή των εμπειρογνωμόνων. Επίσης, θα
λάβει υπόψη τη γεωγραφική καταγωγή, τις γλωσσικές ικανότητες και το επαγγελματικό προφίλ των
υποψηφίων. Σύμφωνα με την αρχή της επιλογής των πλέον ικανών εμπειρογνωμόνων, ο οργανισμός, ή
εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή, θα επιδιώξει την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών.
Ανάλογα με τις ανάγκες, τα καθήκοντα μπορεί να επιτελούνται στις εγκαταστάσεις του οργανισμού, της
Επιτροπής, ή εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων επικοινωνίας.
Οι συμβάσεις υπηρεσιών είναι δυνατό να υπογράφονται είτε από τους εμπειρογνώμονες είτε, σε περίπτωση που οι τελευταίοι απασχολούνται από νομικό πρόσωπο, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού.
Οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων που θα επιλεγούν, θα καθοριστούν επί τη βάση της ισχύουσας κατά
την υπογραφή της σύμβασης κλίμακας. Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής θα επιστρέφονται βάσει των
διατάξεων που ισχύουν στην Επιτροπή.
Το πρότυπο σύμβασης με το επίπεδο της αμοιβής και τις λεπτομέρειες επιστροφής των εξόδων ταξιδίου
και διαμονής διατίθεται στην ιστοθέση του οργανισμού.

6.

Σύγκρουση συμφεροντων
Οι εμπειρογνώμονες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, πρέπει να υπογράφουν δήλωση στην οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αφενός των δραστηριοτήτων, προτάσεων, εκθέσεων, φακέλων, προϊόντων και/ή των αποτελεσμάτων που τους ανατίθενται και αφετέρου παλαιότερων, τρεχόντων ή μελλοντικών καθηκόντων τους.
Επιπλέον, δεν μπορούν να εμπλέκονται προσωπικά στις δραστηριότητες, τις προτάσεις ή τα έργα στα
οποία αναφέρονται τα καθήκοντα που πρόκειται να τους ανατεθούν. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι
καλούνται να υποδείξουν ενδεχόμενη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ή τα προγράμματα για τα οποία
υποβάλλουν υποψηφιότητα. Στους εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν, θα ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τις
πληροφορίες αυτές προτού κληθούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε εργασία επιλογής ή αξιολόγησης.
Για κάθε υπηρεσία που παρέχουν, οι εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν θα πρέπει επίσης να επιδεικνύουν
τη δέουσα αυστηρότητα και, κυρίως, να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των
εγγράφων των οποίων λαμβάνουν γνώση. Για το σκοπό αυτό, η σύμβαση θα περιλαμβάνει ειδικές ρήτρες.
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