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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

       Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)                                       
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21     

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ     
 

Τηλέφωνο: 210 2896974  Αριθμ. Πρωτ.: 1/8/2014 
Fax: 210 2835647  Ημερομηνία: ΕΛ/2442 

e-mail: eidlog2@aspete.gr    
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), προτίθεται να 
συνάψει συμβάσεις έργου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο 
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα 
Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το 
ακαδημαϊκό έτος 2014-15», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 
πρόταση για την υποστήριξη του ανωτέρω Προγράμματος, ως εξής: 
 
Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Βόλου (ΚΩΔ. Δ51) 
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:  

1. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (15 
μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 μόρια. 

2. Προϋπηρεσία στην Τεχνική Εκπαίδευση (10 μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 
μόρια. 

3. Προϋπηρεσία σε Διευθυντική θέση στην Εκπαίδευση (10 μόρια Χ έτη) 
Μέγιστο 20 μόρια. 

4. Πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή της ΣΕΛΕΤΕ ή Παιδαγωγικού Τμήματος 
Πανεπιστημίου 20 μόρια  

Διάρκεια σύμβασης: από 1.10.2014 έως 31.7.2015, με δυνατότητα 
ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 
2015-16 
Αμοιβή: 7.000,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και 
άμεσων ή έμμεσων φόρων. 

 
Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Μυτιλήνης (ΚΩΔ. Δ101) 
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:  

1. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (15 
μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 μόρια. 

2. Προϋπηρεσία στην Τεχνική Εκπαίδευση (10 μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 
μόρια. 

3. Προϋπηρεσία σε Διευθυντική θέση στην Εκπαίδευση (10 μόρια Χ έτη) 
Μέγιστο 20 μόρια. 

4. Πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή της ΣΕΛΕΤΕ ή Παιδαγωγικού Τμήματος 
Πανεπιστημίου 20 μόρια  
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Διάρκεια σύμβασης: από 1.10.2014 έως 31.7.2015, με δυνατότητα 
ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 
2015-16  
Αμοιβή: 7.000,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και 
άμεσων ή έμμεσων φόρων. 

 
Αν. Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Μυτιλήνης (ΚΩΔ. Δ102) 
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:  

1. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (15 
μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 μόρια. 

2. Προϋπηρεσία στην Τεχνική Εκπαίδευση (10 μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 
μόρια. 

3. Προϋπηρεσία σε Διευθυντική θέση στην Εκπαίδευση (10 μόρια Χ έτη) 
Μέγιστο 20 μόρια. 

4. Πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή της ΣΕΛΕΤΕ ή Παιδαγωγικού Τμήματος 
Πανεπιστημίου 20 μόρια  

Διάρκεια σύμβασης: από 1.10.2014 έως 31.7.2015, με δυνατότητα 
ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 
2015-16  
Αμοιβή: 6.000,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και 
άμεσων ή έμμεσων φόρων. 

 
Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κοζάνης (ΚΩΔ. Δ91) 
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:  

1. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (15 
μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 μόρια. 

2. Προϋπηρεσία στην Τεχνική Εκπαίδευση (10 μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 
μόρια. 

3. Προϋπηρεσία σε Διευθυντική θέση στην Εκπαίδευση (10 μόρια Χ έτη) 
Μέγιστο 20 μόρια. 

4. Πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή της ΣΕΛΕΤΕ ή Παιδαγωγικού Τμήματος 
Πανεπιστημίου 20 μόρια 

Διάρκεια σύμβασης: από 1.10.2014 έως 31.7.2015, με δυνατότητα 
ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 
2015-16  
Αμοιβή: 6.000,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και 
άμεσων ή έμμεσων φόρων. 
 
Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ρόδου (ΚΩΔ. Δ111) 
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:  

1. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (15 
μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 μόρια. 

2. Προϋπηρεσία στην Τεχνική Εκπαίδευση (10 μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 
μόρια. 

3. Προϋπηρεσία σε Διευθυντική θέση στην Εκπαίδευση (10 μόρια Χ έτη) 
Μέγιστο 20 μόρια. 

4. Πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή της ΣΕΛΕΤΕ ή Παιδαγωγικού Τμήματος 
Πανεπιστημίου 20 μόρια 
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Διάρκεια σύμβασης: από 1.10.2014 έως 31.7.2015, με δυνατότητα 
ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 
2015-16  
Αμοιβή: 7.000,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και 
άμεσων ή έμμεσων φόρων. 

 
Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ιωαννίνων (ΚΩΔ. Δ81) 
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:  

1. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (15 
μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 μόρια. 

2. Προϋπηρεσία στην Τεχνική Εκπαίδευση (10 μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 
μόρια. 

3. Προϋπηρεσία ως υπεύθυνος εργαστηρίων σε ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ (5 μόρια Χ 
έτη) Μέγιστο 10 μόρια. 

4. Επαγγελματική προϋπηρεσία (5 μόρια Χ έτη) Μέγιστο 10 μόρια. 
5. Πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή της ΣΕΛΕΤΕ ή Παιδαγωγικού Τμήματος 

Πανεπιστημίου 20 μόρια 
Διάρκεια σύμβασης: από 1.10.2014 έως 31.7.2015, με δυνατότητα 
ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 
2015-16  
Αμοιβή: 6.000,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και 
άμεσων ή έμμεσων φόρων.  

 
Τα καθήκοντα που θα ανατεθούν στους Διευθυντές και Αναπληρωτές 
Διευθυντές είναι: 

1. Η έγκαιρη εισήγηση προς τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο των αναθέσεων 
διδασκαλίας μαθημάτων και ΠΑΔ σε συνεργάτες.  

2. Η επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν ανάμεσα στους 
σπουδαστές και τους συνεργάτες του παραρτήματος. 

3. Η εφαρμογή των αποφάσεων της ΔΕ και του Ιδρυματικού Υπεύθυνου. 
4. Η ενημέρωση των συνεργατών του παραρτήματος (δημοσίων 

Υπαλλήλων) σχετικά με την υποχρέωσή τους για προσκόμιση στη 
γραμματεία του παραρτήματος αδείας άσκησης ιδιωτικού έργου με 
αμοιβή, προκειμένου να είναι εφικτή η αποζημίωσή τους. 

5. Η αποστολή της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον ΕΛΚΕ 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

6. Η αποστολή προς τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο αιτημάτων για τη 
συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, των εργαστηρίων 
καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών μέσων 
διδασκαλίας και αναλωσίμων. 

7. Η εισήγηση προς τον Ιδρυματικό Yπεύθυνο για διαγραφή σπουδαστών 
λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. 

8.  Η ενημέρωση – συντονισμός εποπτών. 
9.  Η ενημέρωση και συνεργασία με σχολικές μονάδες. 
10.  Η ενημέρωση των συνεργατών μαθημάτων και ΠΑΔ σχετικά με τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους (ώρα προσέλευσης- 
αποχώρησης, τήρηση απουσιών, συγγραφή σημειώσεων, έγκαιρη 
κατάθεση βαθμολογιών προόδων, τελικών εξετάσεων, ΠΑΔ, και 
πτυχιακών εργασιών). 

11.  Η κατανομή σπουδαστών σε τμήματα. 
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12.  Η εξασφάλιση των συνθηκών για την ομαλή διεξαγωγή των προόδων 
και των εξετάσεων των μαθημάτων, ο ορισμός των επιτηρητών καθώς 
και για  την έγκαιρη και έγκυρη έκδοση των αποτελεσμάτων και των 
πιστοποιητικών. 

13. Η τήρηση της αλληλογραφίας του παραρτήματος και των πάσης 
φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται από το νομοθετικό 
πλαίσιο λειτουργίας της σχολής (πχ., ημερολόγια ωρομίσθιων 
συνεργατών, χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κτλ). 

14.  Η σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος του παραρτήματος με 
γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του. 

15. Η συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, των εργαστηρίων και 
προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών μέσων διδασκαλίας και 
αναλωσίμων. 

16.  Η επιμέλεια για την  καθαριότητα και την  αισθητική των χώρων του 
παραρτήματος, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
σπουδαστών. 

17.  Η τήρηση του ορίου απουσιών των σπουδαστών καθώς και η έγκαιρη 
ενημέρωσή τους για την εν λόγω τήρηση 

18.  Η συγκρότηση ομάδων φοιτητών στις ΠΑΔ. 
19.  Η κατάρτιση προγράμματος εσωτερικής και εξωτερικής ΠΑΔ. 

 
Δικαίωμα υποβολής πρότασης: 

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που 
πληρούν τα ανωτέρω προσόντα. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει 
πρόταση μόνο για 1 θέση. 
 
Τόπος/Χρόνος υποβολής πρότασης:  

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς 
(συστημένη επιστολή) στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στη διεύθυνση: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο 
Αττικής, Τ.Κ. 14121, έως και την 20/8/2014 (απόδειξη της αποστολής 
αποτελεί η σφραγίδα του ταχυδρομείου). 
 
Τρόπος υποβολής πρότασης:  

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο, 
στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: 
Πρόταση για την υποστήριξη του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 
2014-15» - κωδ. ________ 

Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται: 
1. Πρόταση (επισυνάπτεται Υπόδειγμα)  
2. Βιογραφικό Σημείωμα 
3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας  
4. Τίτλοι Σπουδών 
5. Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των προσόντων 
τους και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην εκτίμηση της εμπειρίας, των γνώσεων 
και της καταλληλότητάς τους. 
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Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντίγραφα 
δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπής, συνοδευμένα όμως απαραιτήτως 
με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986, στην οποία 
βεβαιώνεται ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτονται αποτελούν γνήσια 
αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχουν στα χέρια τους. 

 
Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση των Προτάσεων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή, η οποία και 
θα συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης, μετά την αξιολόγηση των προσόντων των 
ενδιαφερόμενων. 

 
Oι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας 5 

ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον Ειδικό 
Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Ειδική 
Επιτροπή Ενστάσεων. 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά 
τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους 
αίτησης στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπό τον όρο τήρησης των 
προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει 
έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των 
αρμοδίων δικαστηρίων. 

 
Η παρούσα δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να 

συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους. Επαφίεται στη διακριτική του 
ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και σε ποιο αριθμό, αποκλειόμενης 
οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερόμενων. 

 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  
Εκπαίδευσης και Ερευνών  

 
 
 

Γεώργιος Τύπας 
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ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ 
 

 

Πρόταση για σύναψη σύμβασης έργου 
 

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου: 
Επώνυμο: ……………………………………………………… 

Όνομα: ……………………………………………………… 
Όνομα πατρός: ……………………………………………………… 

Δ/νση: ……………………………………………………… 
Α.Δ.Τ.: ……………………………………………………… 

Αριθμός τηλεφώνου/ων: ……………………………………………………… 
e-mail: ……………………………………………………… 

 
Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την πρότασή μου για τη σύναψη σύμβασης 
έργου για την υποστήριξη του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 
2014-15» - κωδ. ________ 

 
Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 

Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η 

 

 

(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή) 

 

 
 

 
 

ΑΔΑ: ΩΞ3Θ46Ψ8ΧΙ-7Ξ0


		2014-08-01T14:38:27+0300
	Athens




