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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα, 25 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ε λ λ η ν ι κ ό Α ν ο ι κ τ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού),
ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε προσωπικό, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη
υπηρεσιών εξυπηρέτησης χρηστών και προβολής - διαφήμισης» της Πράξης «Ψηφιακή
ολοκλήρωση και διασύνδεση βιβλιοθήκης», η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με
κωδικό ΟΠΣ 304277 και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) & από εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), ως εξής:
Έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ-Μηχανικό Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κατεύθυνσης
υπολογιστών ή ισότιμης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με εμπειρία στην ανάπτυξη - εγκατάσταση
συστημάτων content management system (CMS) και με εμπειρία σε θέματα ελεύθερου λογισμικού,
για διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα υπογραφής νέας σύμβασης έως και την λήξη της Πράξης,
συνολικού ποσού €3.500,00 για την υλοποίηση του παραδοτέου Π.1.5.1 (Θεματική Πύλη
Πολιτισμικής Κληρονομιάς Πάτρας).
Για όσους υποψήφιους κατέχουν τα απαραίτητα ως άνω προσόντα, τα κριτήρια επιλογής είναι
αναλυτικά τα ακόλουθα:
Α/Α

Κριτήρια Επιλογής

Βαθμολογία

1

Συμμετοχή σε έργα σχετικά με τον πολιτισμό

50

2

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Εμπειρία σε ανάπτυξη συστημάτων CMS (Content
Management Systems)

20

3

ΣΥΝΟΛΟ

30
100

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και τη φόρμα της Πρότασης στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. ως εξής:
www.eap.gr => Ανακοινώσεις => Διακηρύξεις-Προκηρύξεις => Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό (Πράξη: Ψηφιακή ολοκλήρωση και διασύνδεση
βιβλιοθήκης).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο φάκελος υποψηφιότητας χρειάζεται να περιέχει τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά (μία φορά,
χωρίς συρραφή ή θερμοκόλληση):
1. Πρόταση
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα)
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4. Απλές και ευανάγνωστες φωτοτυπίες επικυρωμένων αντιγράφων τίτλων, όπως αναφέρονται στα
προσόντα της θέσης (οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή χρειάζεται να συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ)
5. Επίσημα έγγραφα, που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στα κριτήρια επιλογής της θέσης (π.χ.
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, συμφωνητικά κλ.π.)
- Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος (Προϋπηρεσία, Συστατικές Επιστολές,
Υποτροφίες, Βραβεία κ.λπ.)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα είτε να την καταθέσουν αυτοπροσώπως
υποψηφιότητας στην έδρα του Ε.Α.Π. (παρακάτω διεύθυνση, 1ος όροφος, Γραφείο
Προσωπικού, 8:00-14:00) είτε να τον αποστείλουν στην έδρα του ΕΑΠ (παρακάτω
αποκλειστικά με συστημένη επιστολή από 26/04/2014 έως και 07/05/2014
ταχυδρομείου) ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18
263 35 - ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ
Υποβολή Πρότασης για την Πράξη: Ψηφιακή ολοκλήρωση και διασύνδεση βιβλιοθήκης

το φάκελο
Διοικητικού
διεύθυνση)
(σφραγίδα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα σχετικά αποτελέσματα, μετά την
έγκριση του Πρακτικού Επιλογής από τη Διοικούσα Επιτροπή & την έκδοση της σχετικής απόφασης,
στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. ως εξής:
www.eap.gr => Αρχική Σελίδα => πλαίσιο “Δι@ύγεια” => Ανά Είδος Απόφασης => Πίνακας
Επιτυχόντων, Διοριστέων, Επιλαχόντων => Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου σε
προσωπικό (Πράξη: Ψηφιακή ολοκλήρωση και διασύνδεση βιβλιοθήκης).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Οι υποψήφιοι διατηρούν δικαίωμα υποβολής ένστασης έως δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στη Δι@ύγεια, όπως και δικαίωμα πρόσβασης στους
ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων,
καθώς και στις προϋποθέσεις ασκήσεώς του.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις,
επικοινωνίας: 2610-367636.
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Ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π
Χαράλαμπος Κοκκώσης
Καθηγητής

