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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
______________________________________________________________________________________________________
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα, 5 Φεβρουαρίου 2015

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, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης μέχρι και την 15-11-2015 (τέλος του έργου), στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Μονάδα
Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»
με κωδικό ΟΠΣ 296121, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας προτεραιότητας 7 «Ενίσχυση της
Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», με συγχρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους μέσω του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του ΥΠΑΙΘ, για την υποστήριξη του πακέτου εργασίας
ΠΕ6: «Μελέτη για τη χρήση MOOC για την εκπαίδευση υφιστάμενων και υποψηφίων μελών ΣΕΠ», ως
εξής:
Έναν/Μία (1) Πτυχιούχο Πληροφορικής ΑΕΙ και με καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητά προσόντα
αποτελούν οι γνώσεις σε τεχνολογίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης πλατφόρμας υποστήριξης
Massive Open Online Courses (MOOC) και πιο συγκεκριμένα οι γνώσεις στις παρακάτω τεχνολογίες:
HTML, Javascript, CSS, XML / Git, Vagrant / Python / Linux OS.
Για όσους υποψηφίους κατέχουν τα απαραίτητα ως άνω προσόντα, τα κριτήρια επιλογής με τις
αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για την ως άνω θέση είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:
Α/Α
1
2
3
4

Κριτήρια Επιλογής
Εμπειρία σε έργα σχετικά με ΤΠΕ στην εκπαίδευση
(10β) και ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
(10β)
Συμμετοχή στην ανάπτυξη έργων πληροφορικής
Εμπειρία σε θέματα εγκατάστασης και υποστήριξης
πλατφόρμας Massive Open Online Courses
(MOOCs)
Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης
Σύνολο

Βαθμολογία
20
30
20
30
100

Eπισημαίνεται ότι η εν λόγω σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έγκριση της επικαιροποιημένης
απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα από την ΕΥΔ του ΕΠ ΕΔΒΜ.
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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: ΕΑΠ, Υποέργο 4).
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)
4. Αναφορικά με τα Προσόντα = απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων (για
όσα έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες/φορείς) - απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα
πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν ήδη επικυρωθεί από δικηγόρο (για ιδιωτικά έγγραφα), oι δε τίτλοι
που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή χρειάζεται να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφραση και πράξη αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ
5. Αναφορικά με τα Κριτήρια Επιλογής = επίσημα έγγραφα, που να αποδεικνύουν τα αναφερόμενα
(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 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 06/02/2015 έως και 16/02/2015
ταχυδρομείου) ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18
263 35 - ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ
Υποβολή Πρότασης για την Πράξη «ΕΑΠ», Υποέργο: 4

το φάκελο
Διοικητικού
διεύθυνση)
(σφραγίδα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα, μετά την έγκριση του
Πρακτικού Επιλογής από τη Διοικούσα Επιτροπή & την ανάρτηση της σχετικής απόφασης, στην
ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. ως εξής:
www.eap.gr => Αρχική Σελίδα => πλαίσιο “Δι@ύγεια” => Τύποι Πράξεων => Πίνακας Επιτυχόντων,
Διοριστέων & Επιλαχόντων => Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου σε προσωπικό
(Πράξη: ΕΑΠ, Υποέργο 4).
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, οι
επικοινωνίας: 2610-367633/636.
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Ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π
Χαράλαμπος Κοκκώσης
Καθηγητής

