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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ  ΙΔ ΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει τέσσερεις (4) συμβάσεις 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες της Πράξης: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)», με κωδικό 
MIS 383752, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής: 

 
1. Συνεργάτης για τον καθορισμό κριτηρίων και δεικτών διασφάλισης ποιότητας και την 
αποτύπωση δεικτών για την ποιότητα Διοικητικών και άλλων Υπηρεσιών 
  Αντικείμενο έργου: 
Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου περιλαμβάνει - σε συνεργασία με μέλος/η ΕΠ της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - την αναλυτική περιγραφή κριτηρίων και δεικτών διασφάλισης ποιότητας κάθε 
ακαδημαϊκής Μονάδας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., την τυποποίηση των κριτηρίων, τη μελέτη για τον 
εσωτερικό κανονισμό της ΜΟΔΙΠ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., τη δημιουργία ερωτηματολογίων για την 
αξιολόγηση των ακαδημαϊκών Μονάδων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., τη δημιουργία ερωτηματολογίου για 
την αξιολόγηση των Διοικητικών Υπηρεσιών και Μονάδων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., την έρευνα 
σχετικά με την αποτύπωση δεικτών για την ποιότητα Διοικητικών και άλλων Υπηρεσιών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία για την ποιότητα υπηρεσιών (service quality) και 
την Έκθεση Αξιολόγησης κεντρικών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 30/5/2015. 
Συνολική αμοιβή: 4.000,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και 
άμεσων ή έμμεσων φόρων. 
 
2. Συνεργάτης για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την υποστήριξη Ιστοσελίδας ΜΟΔΙΠ 
Αντικείμενο έργου: 
Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου  περιλαμβάνει - σε συνεργασία με μέλος/η ΕΠ της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - την ανάπτυξη Ιστοσελίδας με εργαλεία ανοικτού κώδικα που θα περιλαμβάνει 
και τα ακόλουθα: Οδηγό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ιστοσελίδας και δίγλωσση πληροφόρηση. 
Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/10/2015. 
Συνολική αμοιβή: 4.000,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και 
άμεσων ή έμμεσων φόρων. 

 

ΑΔΑ: 6ΞΖΗ46Ψ8ΧΙ-77Β



2 

 

3. Συνεργάτης για  την υποστήριξη σύνταξης Εκθέσεων Αξιολόγησης 
Αντικείμενο έργου: 
Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου περιλαμβάνει - σε συνεργασία με μέλος/η του ΕΠ της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - την οργανωτική υποστήριξη για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης 
αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των κεντρικών Μονάδων και Υπηρεσιών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., τις εκθέσεις επικαιροποίησης Ιστοσελίδας, την εισαγωγή ηλεκτρονικών 
δεδομένων στην Ιστοσελίδα, την επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων και παραγωγή 
δεικτών από την χρήση της Ιστοσελίδας και τη συγγραφή Ενδιάμεσης και Τελικής Έκθεσης 
Αξιολόγησης της Πράξης.  
Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/10/2015. 
Συνολική αμοιβή: 3.500,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και 
άμεσων ή έμμεσων φόρων. 

 

4. Συνεργάτης για την Εξωτερική Αξιολόγηση 
Αντικείμενο έργου: 
Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου περιλαμβάνει την Ενδιάμεση Εξωτερική Έκθεση 
Αξιολόγησης Έργου και την Τελική Εξωτερική Έκθεση Αξιολόγησης Έργου, σχετικά με τις 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, το υλικό που αναπτύχθηκε, τη βέλτιστη κατανομή πόρων, 
την Ιστοσελίδα και το Πληροφοριακό Σύστημα. 
Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/10/2015. 
Συνολική αμοιβή: 3.500,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και 
άμεσων ή έμμεσων φόρων. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους στο 
Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (από Δευτέρα 
έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.) ή στη διεύθυνση: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, 
έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2014. 
 
Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και πληροφορίες μπορούν να παραλαμβάνουν οι 
ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και από την Ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (www.aspete.gr). 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και Ερευνών 

 
Γεώργιος Τύπας 
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