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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)»
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.
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:
 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [μονάδες = βαθμός πτυχίου Χ 1 μέγιστο: 10 μονάδες].
 Μεταπτυχιακός Τίτλος οικονομικής κατεύθυνσης [20 μονάδες].
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας [20 μονάδες].
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 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Τριτοβάθμια Ιδρύματα [10 μονάδες].
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία [5 μονάδες ανά έτος - μέγιστο: 15 μονάδες].
 Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, Windows, λογισμικού Office
(Word, Excel, Power Point, Access) [10 μονάδες].
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους
άνδρες).
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.
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:
 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μηχανικού Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής
[μονάδες = βαθμός πτυχίου Χ 1 – μέγιστο: 10 μονάδες].
 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Επιστήμη των Υπολογιστών [20 μονάδες].
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας [20 μονάδες].
 Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας [10 μονάδες].
 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Τριτοβάθμια Ιδρύματα [10 μονάδες].
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία στην επιστήμη των υπολογιστών ή/και
την πληροφορική [5 μονάδες ανά έτος - μέγιστο: 20 μονάδες].
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους
άνδρες).
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.
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.
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:
 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών [μονάδες = βαθμός πτυχίου Χ
1 – μέγιστο: 10 μονάδες].
 Προϋπηρεσία
σε
ερευνητικά/αναπτυξιακά,
συγχρηματοδοτούμενα
ή
αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, σχετικά με αξιολογήσεις φορέων [5 μονάδες ανά
έτος - μέγιστο: 20 μονάδες].
 Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός τίτλος σε θέματα σχετικά με την Αξιολόγηση [20
μονάδες το Μεταπτυχιακό, 30 μονάδες το Διδακτορικό].
 Πολύ καλή γνώση του λογισμικού Office [5 μονάδες].
 Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας [10 μονάδες].
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους
άνδρες).
Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/10/2015.
Συνολική αμοιβή: 3.500,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και
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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.
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:
 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής [μονάδες = βαθμός πτυχίου Χ 1 –
μέγιστο: 10 μονάδες].
 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική [20 μονάδες].
 Καλή Γνώση αγγλικής γλώσσας [10 μονάδες].
 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα σχετικά με ανάπτυξη
δικτυακών πληροφοριακών συστημάτων [10 μονάδες].
 Αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική προϋπηρεσία [10 μονάδες ανά έτος - μέγιστο:
50 μονάδες].
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους
άνδρες).
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.
Δικαίωμα υποβολής πρότασης:
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα
ανωτέρω προσόντα.
Τόπος/Χρόνος υποβολής πρότασης:
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.
Τρόπος υποβολής πρότασης:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο
φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: «Υποστήριξη Πράξης: ΜΟΔΙΠ
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) – Συνεργάτης …..…[συμπληρώνεται ο τίτλος σύμφωνα με την
Πρόσκληση]……….», καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται:
 Έντυπο πρότασης (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
 Βιογραφικό σηµείωµα.
 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών στους οποίους θα αναγράφεται ο βαθμός
πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός, επιπλέον κατάσταση αναλυτικής
βαθμολογίας.
 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 Επικυρωµένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών με επικυρωμένα αντίγραφα
μεταφράσεών τους. Τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί,
υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες
γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
 Επικυρωµένο/α αντίγραφο/α πιστοποιητικού/ών γνώσεως χρήσης Η/Υ.
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 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.
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
του.
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.
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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Πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Επώνυμο:
Όνομα:
Όνομα πατρός:
Δ/νση:
Α.Δ.Τ.:
Αριθμός τηλεφώνου/ων:
e-mail:

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου/ης:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την πρότασή μου για τη σύναψη σύμβασης έργου
για την υποστήριξη της Πράξης: ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),

ως

συνεργάτης

…..…[συμπληρώνεται ο τίτλος σύμφωνα με την Πρόσκληση]……….»
[Αριθ. πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: …………………………..]
Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. ………………………
2. ………………………
3. ……………………….
4. ……………………….
5. ……………………….
6. ……………………….
……………………………
ν. …………………………

Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η

(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή)
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