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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 τρεις (3) συμβάσεις έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ερευνητικής 
Πρότασης με τίτλο «Επιστημολογικές και διδακτικές απόψεις σχετικές με την 
έννοια της περιοδικότητας σε διαφορετικά σχολικά μαθήματα» της Δράσης 
«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια 
Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Φορέας υλοποίησης της Πρότασης είναι η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ενώ το έργο 
πραγματοποιείται στην παρακάτω ερευνητική μονάδα του φορέα υλοποίησης: 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ (Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, 26441, Ζαβλάνι, Πάτρα). 
 

1. Μηχανικός Πληροφορικής 
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:  
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και σε περίπτωση 
που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη 
αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. [μονάδες = βαθμός πτυχίου Χ 2 - μέγιστο: 20 μονάδες] 
 Πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία  ενός (1) έτους τουλάχιστον σε 
διαχείριση συστημάτων UNIX, LINUX και SQL Server και σχεδιασμό, χρήση 
web εφαρμογών (PHP, CMS) [40 μονάδες+ 5 μονάδες για κάθε επιπλέον 
εξάμηνο – μέγιστο: 60 μονάδες] 
 Master/ΜΔΕ Πληροφορικής [10 μονάδες] 
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας [10 μονάδες] 
Η παρουσία του αναδόχου στην ερευνητική μονάδα του φορέα υλοποίησης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πάτρας) θα καθορισθεί από τις ανάγκες του Προγράμματος, σε 
συνεννόηση τόσο με την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος, όσο και 
με τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια, και θα κυμαίνεται από 6 έως 8 ημέρες τον 
μήνα.  
Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 
τη λήξη του Προγράμματος (28/02/2015). 
Συνολική αμοιβή: 6.000,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων 
κρατήσεων και άμεσων ή έμμεσων φόρων. 
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2. Μηχανικός Αρχιτεκτονικής ή Γραφικών τεχνών 
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:  
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού Αρχιτέκτονα ΑΕΙ ή Γραφικών τεχνών ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και σε 
περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και 
πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. [μονάδες = βαθμός πτυχίου Χ 2 - μέγιστο: 20 μονάδες] 
 Ένα (1) έτος τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα ψηφιακής 
διαχείρισης σχολικών βιβλίων (προγράμματα InDesign, Quark, Corel) [40 
μονάδες+ 5 μονάδες για κάθε επιπλέον εξάμηνο - μέγιστο: 50 μονάδες] 
 Master επαγγελματικό σε ψηφιακές τεχνολογίες και απεικονίσεις - γραφικά 
περιβάλλοντα με χρήση εφαρμογών προγραμματισμού [20 μονάδες] 
 Γνώση στην χρήση προγραμμάτων Rhinoceros - Grasshopper (scripting), 
Processing, Impure [20 μονάδες] 
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας [10 μονάδες] 
Η παρουσία του αναδόχου στην ερευνητική μονάδα του φορέα υλοποίησης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πάτρας) θα καθορισθεί από τις ανάγκες του Προγράμματος, σε 
συνεννόηση τόσο με την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος, όσο και 
με τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια, και θα κυμαίνεται από 6 έως 8 ημέρες τον 
μήνα.  
Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 
τη λήξη του Προγράμματος (28/02/2015). 
Συνολική αμοιβή: 6.000,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων 
κρατήσεων και άμεσων ή έμμεσων φόρων. 
 
3. Πτυχιούχος Εκπαιδευτικός Πολιτικός Έργων Υποδομής 
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:  
 Πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής [μονάδες 
= βαθμός πτυχίου Χ 2 - μέγιστο: 20 μονάδες] 
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας [10 μονάδες] 
 Μεταπτυχιακός τίτλος στα Παιδαγωγικά [20 μονάδες] 
 Ένα (1) έτος τουλάχιστον εμπειρίας σε ερευνητικά Προγράμματα [20 
μονάδες+ 5 μονάδες για κάθε επιπλέον εξάμηνο - μέγιστο: 25 μονάδες]  
Η παρουσία του αναδόχου στην ερευνητική μονάδα του φορέα υλοποίησης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πάτρας) θα καθορισθεί από τις ανάγκες του Προγράμματος, σε 
συνεννόηση τόσο με την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος, όσο και 
με τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια, και θα κυμαίνεται από 6 έως 8 ημέρες τον 
μήνα.  
Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 
τη λήξη του Προγράμματος (28/02/2015). 
Συνολική αμοιβή: 6.000,00€, 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. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει 
πρόταση μόνο για 1 θέση. 
 
Τόπος/Χρόνος υποβολής πρότασης:  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν με 
οποιοδήποτε τρόπο πρόταση, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την 
εμπρόθεσμη κατάθεσή της, στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 
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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 την 28/7/2014 και ώρα 13:00. 
 
Τρόπος υποβολής πρότασης:  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: 
Πρόταση για την υποστήριξη της Ερευνητικής Πρότασης “Επιστημολογικές και 
διδακτικές απόψεις σχετικές με την έννοια της περιοδικότητας σε διαφορετικά 
σχολικά μαθήματα” της Δράσης “Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 
Ερευνητών/τριών” του Ε.Π. “Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση”_κωδ.:…….. 

Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται: 
1. Έντυπο πρότασης (επισυνάπτεται υπόδειγμα). 
2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Επικυρωμένοι τίτλοι σπουδών (εφόσον ο τίτλος βασικών σπουδών είναι 
από το εξωτερικό απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). Σε περίπτωση που δεν 
αναγράφεται βαθμός στον βασικό τίτλο σπουδών, επιπλέον κατάσταση 
αναλυτικής βαθμολογίας. 
4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 
5. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας. 

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 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 της Ερευνητικής Πρότασης «Επιστημολογικές και 
διδακτικές απόψεις σχετικές με την έννοια της περιοδικότητας σε διαφορετικά 
σχολικά μαθήματα» της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 
Ερευνητών/τριών» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»_Κωδ. 
…………. 
 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. ………………………. 
2. ……………………… 
3. ………………………. 
4. ………………………. 
5. ………………………. 
6. ………………………. 
…………………………… 

ν. ………………………… 

 

 

Ο Ενδιαφερόμενος/Η Ενδιαφερόμενη 

 

 

(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή) 

 


