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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να 
συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 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 ακαδ. έτος 2015-16 και καλεί τους ενδιαφερόμενους 

να υποβάλουν πρόταση, ως εξής: 
 

Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Βόλου (ΚΩΔ. 01) 
 
Απαιτούμενα προσόντα 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:  
1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  

2. Να διαθέτουν επιστημονικό και επαγγελματικό έργο συναφές με το 
αντικείμενο του Προγράμματος. 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
Εντοπιότητα με κριτήριο την κατοικία ή την ενασχόλησή του 

ενδιαφερόμενου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον οικείο Νομό άλλως 
στην οικεία Περιφέρεια.  
 

Διάρκεια σύμβασης: από την έγκριση της ανάθεσης έως 31.7.2016, με 
δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά 

το ακαδ. έτος 2016-17 
Αμοιβή: 5.000,00€, πλέον ΦΠΑ  

 

Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ρόδου (ΚΩΔ. 02) 
 

Απαιτούμενα προσόντα 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:  

1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  
2. Να διαθέτουν επιστημονικό και επαγγελματικό έργο συναφές με το 
αντικείμενο του Προγράμματος. 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
Εντοπιότητα με κριτήριο την κατοικία ή την ενασχόλησή του 

ενδιαφερόμενου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον οικεία Νομό άλλως 
στην οικεία Περιφέρεια.  
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Διάρκεια σύμβασης: από την έγκριση της ανάθεσης έως 31.7.2016, με 

δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά 
το ακαδ. έτος 2016-17 

Αμοιβή: 5.000,00€, €, πλέον ΦΠΑ  
 

Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σαπών Ροδόπης (ΚΩΔ. 03) 

Απαιτούμενα προσόντα 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:  

1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  
2. Να διαθέτουν επιστημονικό και επαγγελματικό έργο συναφές με το 
αντικείμενο του Προγράμματος. 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
Εντοπιότητα με κριτήριο την κατοικία ή την ενασχόλησή του 

ενδιαφερόμενου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον οικεία Νομό άλλως 
στην οικεία Περιφέρεια.  

 

Διάρκεια σύμβασης: από την έγκριση της ανάθεσης έως 31.7.2016, με 
δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά 

το ακαδ. έτος 2016-17 
Αμοιβή: 5.000,00€, €, πλέον ΦΠΑ  

 
Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Μυτιλήνης (ΚΩΔ. 04) 

Απαιτούμενα προσόντα 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:  

1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  
2. Να διαθέτουν επιστημονικό και επαγγελματικό έργο συναφές με 

το αντικείμενο του Προγράμματος. 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
Εντοπιότητα με κριτήριο την κατοικία ή την ενασχόλησή του 

ενδιαφερόμενου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον οικεία Νομό άλλως 
στην οικεία Περιφέρεια.  

 

Διάρκεια σύμβασης: από την έγκριση της ανάθεσης έως 31.7.2016, με 
δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά 

το ακαδ. έτος 2016-17 
Αμοιβή: 5.000,00€, πλέον ΦΠΑ  

 

Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κοζάνης (ΚΩΔ. 05) 
Απαιτούμενα προσόντα 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:  
1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  
2. Να διαθέτουν επιστημονικό και επαγγελματικό έργο συναφές με το 

αντικείμενο του Προγράμματος. 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

Εντοπιότητα με κριτήριο την κατοικία ή την ενασχόλησή του 
ενδιαφερόμενου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον οικεία Νομό άλλως 
στην οικεία Περιφέρεια.  
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Διάρκεια σύμβασης: από την έγκριση της ανάθεσης έως 31.7.2016, με 
δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά 

το ακαδ. έτος 2016-17 
Αμοιβή: 5.000,00€,, πλέον ΦΠΑ  

 
Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ιωαννίνων (ΚΩΔ. 06) 

Απαιτούμενα προσόντα 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:  
1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  

2. Να διαθέτουν επιστημονικό και επαγγελματικό έργο συναφές με το 
αντικείμενο του Προγράμματος. 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

Εντοπιότητα με κριτήριο την κατοικία ή την ενασχόλησή του 
ενδιαφερόμενου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον οικεία Νομό άλλως 

στην οικεία Περιφέρεια.  
 
Διάρκεια σύμβασης: από την έγκριση της ανάθεσης έως 31.7.2016, με 

δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά 
το ακαδ. έτος 2016-17 

Αμοιβή:  5.000,00€,, πλέον ΦΠΑ  
 

Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους (ΚΩΔ. 07) 
Απαιτούμενα προσόντα 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:  
1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  

2. Να διαθέτουν επιστημονικό και επαγγελματικό έργο συναφές με 
το αντικείμενο του Προγράμματος. 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

Εντοπιότητα με κριτήριο την κατοικία ή την ενασχόλησή του 
ενδιαφερόμενου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον οικεία Νομό άλλως 

στην οικεία Περιφέρεια.  
 
Διάρκεια σύμβασης: από την έγκριση της ανάθεσης έως 31.7.2016, με 

δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση λειτουργίας του Προγράμματος κατά 
το ακαδ. έτος 2016-17 

Αμοιβή: 5.000,00€,  πλέον ΦΠΑ  
 

Έργο Διευθυντή: 

 Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος στην πόλη 
ευθύνης του. 

 Εισηγείται στο Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος κάθε θέμα 
που άπτεται των αρμοδιοτήτων του. 

 Συντάσσει εκθέσεις πεπραγμένων για την εν γένει λειτουργία του 

Προγράμματος. 
 Συμμετοχή σε Επιτροπές με αντικείμενο τη βελτίωση του τρόπου 

λειτουργίας των προγραμμάτων.  
 
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 
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Τόπος/Χρόνος υποβολής προτάσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν με 
οποιοδήποτε τρόπο πρόταση 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 05/11/2015. 
 

Τρόπος υποβολής προτάσεων:  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε 

σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία 

τους και 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 ακαδ. έτος 

2015-16 
[αριθ. πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ……………….. – 

ΚΩΔ. ……….]. 
 

Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται: 
 Έντυπο πρότασης (επισυνάπτεται υπόδειγμα).  
 Βιογραφικό σηµείωµα.  

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών.  
 Αποδεικτικά επαγγελματικού και επιστημονικού έργου συναφούς με το 

αντικείμενο του Προγράμματος. 
 Αποδεικτικό εντοπιότητας  
 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 καταλληλότητας τους. 

 
Επισημαίνεται ότι για την υποβολή των δικαιολογητικών ισχύουν τα 
οριζόμενα από το Ν. 4250, άρθρο 1 (ΦΕΚ 74/26-3-2014): 

Τίτλοι και πιστοποιητικά της αλλοδαπής 
 Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από 

την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική 
γλώσσα. 
 Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του 

Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας 
στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του 

Ν. 148/26−12−1913

μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά τα 

ην 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος 
έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 

 Σημειώνεται ότι, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους 
αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, 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. 
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 Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Τίτλοι και πιστοποιητικά της ημεδαπής 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 

υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων 
τους. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από 
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

(όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και 

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει 
τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει 
θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). 
 

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 ανακοίνωση 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 

Νικόλαος Παναγιωτόπουλος 
Καθηγητής 
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ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
 

Πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου  

 

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 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 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 ακαδ. έτος 2015-16 

[αριθ. πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ………………… - ΚΩΔ. 
…………..] 
 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

1. ……………………… 
2. ……………………… 
3. ………………………. 

4. ………………………. 
5. ………………………. 

6. ………………………. 
…………………………… 
ν. ………………………… 

 
 

Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η 
 

 
(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή) 
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