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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: 2102896760 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/3491… 
Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 06/10/2015 

e-mail: eidlog@aspete.gr   
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει εφτά (7) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Ανάπτυξη - Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των 
Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλουν προτάσεις για το αντικείμενο του έργου που αφορά την «Οργάνωση,  υποστήριξη και 
διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, Ερευνητικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 
λοιπών Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  ως εξής: 

 

Θέση 1 :Συνεργάτης για το συντονισμό Διεθνών , Ευρωπαϊκών, Συγχρηματοδοτούμενων και 

ερευνητικών Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Αντικείμενο Έργου 

Συντονισμός Διεθνών , Ευρωπαϊκών, Συγχρηματοδοτούμενων και ερευνητικών Προγραμμάτων του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Απαιτούμενα προσόντα / Κριτήρια επιλογής 

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και 
αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής [5 μονάδες] 

  Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών [20 μονάδες]. 

 Τεκμηριωμένη άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας [10 μονάδες ]. 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στον συντονισμό  προγραμμάτων [15 μονάδες ανά έτος - μέγιστο 45 μονάδες]. 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε συγγραφή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων και ερευνητικών 

προγραμμάτων [15 μονάδες ανά έτος - μέγιστο 30 μονάδες]. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες. 

 

Συνεκτιμώνται:. 

 Εμπειρία σε επεξεργασία και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας  

 Άλλη ακαδημαϊκή εμπειρία. 

 

Ποσό σύμβασης: 

13.000€ πλέον Φ.Π.Α./έτος 
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Θέση 2:  Συνεργάτης για την Οργάνωση, Υποστήριξη & Παρακολούθηση Έργων 

Αντικείμενο Έργου 

Οργάνωση, Υποστήριξη & Παρακολούθηση Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της 

ΑΣΠΑΙΤΕ  

 

Απαιτούμενα προσόντα / Κριτήρια επιλογής 
 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και 
αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής [5 μονάδες]. 
  Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών [μεταπτυχιακό: 10 μονάδες – διδακτορικό: 20 
μονάδες, μέγιστο: 20 μονάδες] 

 Τεκμηριωμένη άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας [10 μονάδες]. 

 Τεκμηριωμένη  εμπειρία  στην οργάνωση, υποστήριξη και παρακολούθηση έργων  [15 μονάδες ανά  

έτος - μέγιστο 45 μονάδες].  

 Τεκμηριωμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα [15 μονάδες].  
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες. 
 Εμπειρία στη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων [5 μονάδες]. 

 
 
Συνεκτιμώνται: 

 Εμπειρία σε εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Άλλη ακαδημαϊκή εμπειρία. 

 

Ποσό σύμβασης: 

17.000€ πλέον Φ.Π.Α./έτος 

 

 

Θέση 3: Συνεργάτης για την Οικονομική Διαχείριση Προγραμμάτων του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

 

Αντικείμενο Έργου  
Οικονομική Διαχείριση Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Απαιτούμενα προσόντα / Κριτήρια επιλογής 
 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  Οικονομικής / Λογιστικής 
κατεύθυνσης ης ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής [5 μονάδες] 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στην οικονομική διαχείριση σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [15 μονάδες ανά  έτος - 

μέγιστο 45 μονάδες]. 

 Τεκμηριωμένη πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας [Πολύ καλή: 7 μονάδες, Άριστη: 10 μονάδες] 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες. 

 
Συνεκτιμώνται: 
 Καλή γνώση φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 Εμπειρία στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, προϋπολογισμών, απολογισμών. 

 

Ποσό σύμβασης: 

16,000€ πλέον Φ.Π.Α./έτος 

 
 

Θέση 4 Συνεργάτης για την υποστήριξη προγραμμάτων και δράσεων προβολής και 

δημοσιότητας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
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Αντικείμενο Έργου 
Υποστήριξη προγραμμάτων και δράσεων προβολής και δημοσιότητας του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Απαιτούμενα προσόντα / Κριτήρια επιλογής 
 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής [5 μονάδες]. 

 Τεκμηριωμένη άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών [ 10 μονάδες ανά γλώσσα: μέγιστο 20]. 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων [15 μονάδες]. 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε πανεπιστημιακές εκδόσεις [15 μονάδες ανά έτος – μέγιστο 45 μονάδες]. 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων / ημερίδων [15 μονάδες ανά έτος – μέγιστο 45 

μονάδες]. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες. 

 

Συνεκτιμώνται: 
 Εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
 Εμπειρία στην υποστήριξη δημοσιοποίησης δράσεων. 

 

Ποσό σύμβασης: 

10.000€ πλέον Φ.Π.Α./έτος 

 

 

Θέση 5:  Συνεργάτης για τη νομική υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Αντικείμενο Έργου 
Νομική Υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Απαιτούμενα προσόντα / Κριτήρια επιλογής 

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου και 
αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής  [5 μονάδες]. 

 Τεκμηριωμένη πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας [Πολύ καλή: 7 μονάδες, Άριστη: 10 μονάδες]. 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στη Δημόσια Διοίκηση  [15 μονάδες ανά  έτος - μέγιστο 45 μονάδες]. 

 Εξειδίκευση στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο [15 μονάδες]. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες. 
 

Συνεκτιμώνται: 

 Εμπειρία σε συμβάσεις δημοσίου. 

 Εξειδίκευση στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 

 
Ποσό σύμβασης: 

13.000€ πλέον Φ.Π.Α./έτος 

 

 

Θέση 6 & 7: Συνεργάτες για την Οργανωτική – Διοικητική – Γραμματειακή Υποστήριξη του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

Αντικείμενο Έργου 

Οργανωτική – Διοικητική – Γραμματειακή Υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
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της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

 

Απαιτούμενα προσόντα / Κριτήρια επιλογής 

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και 

αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής [5 μονάδες] 

 Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών [μεταπτυχιακό: 10 μονάδες – διδακτορικό: 20 

μονάδες, μέγιστο: 20 μονάδες] 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη Προγραμμάτων και συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα[15 μονάδες ανά έτος – μέγιστο: 30 μονάδες]. 

 Εμπειρία στη χρήση διαχειριστικών προγραμμάτων [15 μονάδες ] 

 Πιστοποιημένη γνώση μιας ξένης γλώσσας [Καλή : 5 μονάδες, Πολύ καλή: 7 μονάδες, Άριστη: 10 

μονάδες] 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες 

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

 Εμπειρία σε εκπαιδευτική διαδικασία 



Ποσό έκαστης σύμβασης: 

15.000€ πλέον Φ.Π.Α./έτος 



Διάρκεια συμβάσεων: 

Η διάρκεια έκαστης σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με 
δυνατότητα ανανέωσης η οποία δε θα είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια της σύμβασης. 

Δικαίωμα υποβολής πρότασης: 

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα. 

 

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: 
10:00 έως 13:00) ή στη διεύθυνση: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Σταθμός 
ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, έως και την 20/10/2015 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  υποβολής υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα: 
«Ανάπτυξη - Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός 
Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. 

Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται: 

 Έντυπο πρότασης (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 

 Βιογραφικό Σημείωμα  

 Απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, 

κ.λπ.)  συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως από  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, καθώς και 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. 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση των Προτάσεων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή, η οποία και θα συντάξει Πρακτικό 

ΑΔΑ: 7Ζ6146Ψ8ΧΙ-Ι4Ν



5 
 

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. Η κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα 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 

 
 

Καθηγ. Νικόλαος 
Παναγιωτόπουλος  
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Πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

Προς: Ειδικό Λογαριασμό Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου/ης: 

Επώνυμο: ………………………………………………… 

Όνομα: ……………………………………………………… 

Όνομα πατρός: …………………………………………… 

Δ/νση: ……………………………………………………… 

Α.Δ.Τ.: ……………………………………………………… 

Αριθμός τηλεφώνου/ων: ………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………… 

 
Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την πρότασή μου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου για την υποστήριξη του Προγράμματος: «Ανάπτυξη – Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη 
των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» [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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