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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
______________________________________________________________________________________________________
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Πάτρα, 16 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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 ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού),
ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε προσωπικό, χρονικής διάρκειας πέντε (5) µηνών, µε δυνατότητα
υπογραφής νέας σύµβασης έως την λήξη του έργου, στο πλαίσιο για το Πακέτο Εργασίας 10
(ΠΕ10: Παροχή Joint Degree Προγραµµάτων σε συνεργασία µε Πανεπιστήµια του Εξωτερικού) του
Υποέργου 1 µε τίτλο «Συνέχιση της παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε καινοτόµες
δράσεις στο ΕΑΠ» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο», η οποία έχει ενταχθεί στον
Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ενίσχυση της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 8 περιφέρειες
Σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) µε κωδικό «ΜΙS
296121» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-Ε.Κ.Τ.)
και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως
ακολούθως:

[1] ΘΕΣΗ 1
∆ύο (2) πτυχιούχους Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, µε Μεταπτυχιακό
∆ίπλωµα Ειδίκευσης οικονοµικής κατεύθυνσης, άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, πιστοποιηµένη
γνώση Η/Υ και επαγγελµατική εµπειρία (πλην διδακτικού και ερευνητικού έργου) έως 7 έτη [συνολικό
ποσό: 9.000 € έκαστος].
Για όσους υποψηφίους κατέχουν τα απαραίτητα ως άνω προσόντα, τα κριτήρια επιλογής για τη θέση
1 είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:
ΘΕΣΗ
1
1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης

2

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης οικονοµικής κατεύθυνσης

20 µόρια

3

Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

10 µόρια

4

Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ
Επαγγελµατική εµπειρία (πλην διδακτικού και ερευνητικού έργου) έως 7
έτη
Συνέντευξη

5
6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
βαθµός πτυχίου x3

5 µόρια
10 µόρια ανά έτος
30 µόρια

[2] ΘΕΣΗ 2
Έναν (1) πτυχιούχο Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, µε άριστη γνώση της
Αγγλικής Γλώσσας και πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ [συνολικό ποσό: 9.000 €].

: 46-2

Για όσους υποψηφίους κατέχουν τα απαραίτητα ως άνω προσόντα, τα κριτήρια επιλογής για τη θέση
2 είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:
ΘΕΣΗ
2
1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης

2

Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

3

Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ

4

Συνέντευξη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
βαθµός πτυχίου x3
10 µόρια
5 µόρια
30 µόρια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 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 => ∆ιακηρύξεις-Προκηρύξεις => Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό (Πράξη: ΕΑΠ, Υποέργο 1, ΠΕ10).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο φάκελος υποψηφιότητας χρειάζεται να περιέχει τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά (µία φορά
ανά θέση, χωρίς συρραφή ή θερµοκόλληση):
1. Πρόταση (χρειάζεται να κυκλώσει τη θέση/τις θέσεις που επιθυµεί ο ενδιαφερόµενος)
2. Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Ταυτότητας
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (στην ελληνική γλώσσα)
4. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων (για όσα έχουν εκδοθεί από δηµόσιες
υπηρεσίες) - απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα επικυρωµένων πρωτοτύπων εγγράφων (για ιδιωτικά
έγγραφα), όπως αναφέρονται στα προσόντα της θέσης/των θέσεων (οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί
στην αλλοδαπή χρειάζεται να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση και πράξη
αναγνώρισης από ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ)
5. Επίσηµα έγγραφα, που αποδεικνύουν τα αναφερόµενα στα κριτήρια επιλογής της θέσης/των
θέσεων (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 το φάκελο
υποψηφιότητας στην έδρα του Ε.Α.Π. (παρακάτω διεύθυνση, 1ος όροφος, Γραφείο ∆ιοικητικού
Προσωπικού, 8:00-14:00) είτε να τον αποστείλουν στην έδρα του ΕΑΠ (παρακάτω διεύθυνση)
αποκλειστικά µε συστηµένη επιστολή από 17/06/2014 έως και 27/06/2014 (σφραγίδα
ταχυδροµείου) ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18
263 35 - ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ
Υποβολή Πρότασης για την Πράξη “ΕΑΠ”, Υποέργο 1, ΠΕ10
Θέση/Θέσεις: …
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα σχετικά αποτελέσµατα, µετά την
έγκριση του Πρακτικού Επιλογής από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή & την έκδοση της σχετικής απόφασης,
στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. ως εξής:
www.eap.gr => Αρχική Σελίδα => πλαίσιο “∆ι@ύγεια” => Ανά Είδος Απόφασης => Πίνακας
Επιτυχόντων, ∆ιοριστέων, Επιλαχόντων => Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου σε
προσωπικό (Πράξη: ΕΑΠ, Υποέργο 1, ΠΕ10).
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Οι υποψήφιοι διατηρούν δικαίωµα υποβολής ένστασης έως δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την
επόµενη της ανάρτησης των αποτελεσµάτων στη ∆ι@ύγεια, όπως και δικαίωµα πρόσβασης στους
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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 ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π

Χαράλαµπος Κοκκώσης
Καθηγητής

