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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ
______________________________________________________________________________________________________
ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
Πάηξα, 30 Μαΐνπ 2014

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σν Δ ι ι ε λ η θ φ Α λ ν η θ η φ Π α λ ε π η ζ η ή κ η ν (Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ),
ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη έξγν ζε πξνζσπηθφ, ρξνληθήο δηάξθεηαο πέληε (5) κελψλ, κε δπλαηφηεηα
ππνγξαθήο λέαο ζχκβαζεο έσο θαη ηελ ιήμε ηεο Πξάμεο, ζηο πλαίζιο ηος Τποέπγος 1 με ηίηλο
«ςνέσιζη ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ ζε καινοηόμερ δπάζειρ ζηο
ΕΑΠ» ηηρ Ππάξηρ «Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ) ηνπ ΔΠΑ (2007-2013), Άμνλαο
Πξνηεξαηφηεηαο 7: «Δλίζρπζε ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο Δλήιηθσλ ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο» κε
MIS 296121 θαη ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ
Σακείν-ΔΚΣ) & απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ηνπ
ΤΠΑΙΘ, σο εμήο:
[1] ΘΕΗ 1
Έλαλ (1) πηπρηνχρν Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε Μεηαπηπρηαθφ
Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Λνγηζηηθή θαη ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Παθέηνπ
Δξγαζίαο 8 «Αλάπηπμε ηειενπηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ» (ζπλνιηθφ
πνζφ: 10.000 €). Απαξαίηεηεο είλαη ε άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο, ε πηζηνπνηεκέλε γλψζε
Η/Τ θαη ε Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία έσο ηξηψλ (3) εηψλ (πιελ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ).
Γηα φζνπο ππνςεθίνπο θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα σο άλσ πποζόνηα, ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηε ζέζε
1 είλαη αλαιπηηθά ηα αθφινπζα:
ΘΔΗ
1
1

Κπιηήπια Επιλογήρ

2

Πηπρίν Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο
Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Λνγηζηηθή θαη ηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά

3

Άξηζηε Γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο

4
5

Πηζηνπνηεκέλε Γλψζε Η/Τ
Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία έσο ηξηψλ (3) εηψλ (πιελ δηδαθηηθνχ θαη
εξεπλεηηθνχ έξγνπ)

6

πλέληεπμε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
βαζκφο πηπρίνπ x3
20 κφξηα
10 κφξηα
5 κφξηα
αλά έηνο 10 κφξηα
30 κφξηα

[2] ΘΕΗ 2
Έλαλ (1) πηπρηνχρν Oηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ
Παθέηνπ Δξγαζίαο 8 «Αλάπηπμε ηειενπηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ»
(ζπλνιηθφ πνζφ: 9.000 €). Απαξαίηεηεο είλαη ε θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο, ε πηζηνπνηεκέλε
γλψζε Η/Τ θαη ε Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία έσο δχν (2) εηψλ (πιελ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ).
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Γηα φζνπο ππνςεθίνπο θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα σο άλσ πποζόνηα, ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηε ζέζε
2 είλαη αλαιπηηθά ηα αθφινπζα:
ΘΔΗ
2

Κπιηήπια Επιλογήρ

1

Πηπρίν Oηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο

2

Καιή Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο

3
4

Πηζηνπνηεκέλε Γλψζε Η/Τ
Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία έσο δχν (2) εηψλ (πιελ δηδαθηηθνχ θαη
εξεπλεηηθνχ έξγνπ)

5

πλέληεπμε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
βαζκφο πηπρίνπ x3
10 κφξηα
5 κφξηα
αλά έηνο 10 κφξηα
30 κφξηα

[3] ΘΕΗ 3
Έλαλ (1) πηπρηνχρν Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν
πνπδψλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 8 «Αλάπηπμε ηειενπηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ» (ζπλνιηθφ πνζφ: 9.000 €). Απαξαίηεηεο είλαη ε άξηζηε γλψζε ηεο
Αγγιηθήο Γιψζζαο, ε πηζηνπνηεκέλε Γλψζε Η/Τ θαη ε ζπκκεηνρή σο αθξναηήο ή νκηιεηήο ζε
εκηλάξηα/πλέδξηα.
Γηα φζνπο ππνςεθίνπο θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα σο άλσ πποζόνηα, ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηε ζέζε
3 είλαη αλαιπηηθά ηα αθφινπζα:
ΘΔΗ
3

Κπιηήπια Επιλογήρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
βαζκφο πηπρίνπ x3

1

Πηπρίν Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο

2

Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ

3

Άξηζηε Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο

4

Πηζηνπνηεκέλε Γλψζε Η/Τ

5

πκκεηνρή σο αθξναηήο ή νκηιεηήο ζε εκηλάξηα/πλέδξηα

20 κφξηα

6

πλέληεπμε

30 κφξηα

βαζκφο ηίηινπ x5
10 κφξηα
5 κφξηα

[4] ΘΕΗ 4
Έλαλ (1) πηπρηνχρν Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο Παλεπηζηεκηαθήο
Δθπαίδεπζεο κε Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 9
«Γηεζλνπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ ΔΑΠ» (ζπλνιηθφ πνζφ: 9.000 €). Απαξαίηεηεο είλαη ε
Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία έσο δέθα (10) εηψλ (πιελ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ), ε άξηζηε
γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη ε πνιχ θαιή γλψζε Γεξκαληθήο Γιψζζαο.
Γηα φζνπο ππνςεθίνπο θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα σο άλσ πποζόνηα, ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηε ζέζε
4 είλαη αλαιπηηθά ηα αθφινπζα:
ΘΔΗ
4
1
2

Κπιηήπια Επιλογήρ
Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο
Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο

3

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο
Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία έσο δέθα (10) εηψλ (πιελ δηδαθηηθνχ θαη
εξεπλεηηθνχ έξγνπ)

4

Άξηζηε Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο

5

Πνιχ Καιή γλψζε Γεξκαληθήο Γιψζζαο

6

πλέληεπμε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
βαζκφο πηπρίνπ x3
βαζκφο δηπιψκαηνο x5
5 κφξηα αλά έηνο
10 κφξηα
5 κφξηα
30 κφξηα
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ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ θαη ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΑΗ
Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο θαη ηε θφξκα ηεο Πξφηαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Α.Π. σο εμήο:
www.eap.gr => Αλαθνηλψζεηο => Γηαθεξχμεηο-Πξνθεξχμεηο => Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο γηα αλάζεζε έξγνπ ζε πξνζσπηθφ (Πξάμε: ΔΑΠ, Τπνέξγν 1).
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ρξεηάδεηαη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (κία θνξά
αλά ζέζε, ρσξίο ζπξξαθή ή ζεξκνθφιιεζε):
1. Πξφηαζε (ρξεηάδεηαη λα δειψλεηαη/δειψλνληαη ε ζέζε/νη ζέζεηο πνπ επηζπκεί ν ελδηαθεξφκελνο)
2. Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Σαπηφηεηαο
3. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα (ζηελ ειιεληθή γιψζζα)
4. Απιέο θαη επαλάγλσζηεο θσηνηππίεο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ηίηισλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα
πξνζφληα ηεο ζέζεο/ησλ ζέζεσλ (νη ηίηινη πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε θαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ΓΙΚΑΣΑ ή
ΓΟΑΣΑΠ)
5. Δπίζεκα έγγξαθα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο ζέζεο/ησλ
ζέζεσλ (π.ρ. βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά, ζπκβάζεηο, ζπκθσλεηηθά θι.π.)
- Άιια ζπλεγνξνχληα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί ν ελδηαθεξφκελνο (Πξνυπεξεζία, πζηαηηθέο Δπηζηνιέο,
Τπνηξνθίεο, Βξαβεία θ.ιπ.)
ΚΑΣΑΘΔΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα είηε λα ηελ θαηαζέζνπλ απηνπξνζψπσο
ππνςεθηφηεηαο ζηελ έδξα ηνπ Δ.Α.Π. (παξαθάησ δηεχζπλζε, 1νο φξνθνο, Γξαθείν
Πξνζσπηθνχ, 8:00-14:00) είηε λα ηνλ απνζηείινπλ ζηελ έδξα ηνπ ΔΑΠ (παξαθάησ
απνθιεηζηηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή από 31/05/2014 έωρ και 11/06/2014
ηαρπδξνκείνπ) σο εμήο:
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
ΠΑΡΟΓΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΟΤ 18
263 35 - ΠΔΡΙΒΟΛΑ ΠΑΣΡΧΝ
Τπνβνιή Πξφηαζεο γηα ηελ Πξάμε “ΔΑΠ”, Τπνέξγν 1
Θέζε/Θέζεηο: …

ην θάθειν
Γηνηθεηηθνχ
δηεχζπλζε)
(ζθξαγίδα

ΑΝΑΡΣΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα, κεηά ηελ
έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Δπηινγήο απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή & ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο,
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Α.Π. σο εμήο:
www.eap.gr => Αξρηθή ειίδα => πιαίζην “Γη@χγεηα” => Αλά Δίδνο Απφθαζεο => Πίλαθαο
Δπηηπρφλησλ, Γηνξηζηέσλ, Δπηιαρφλησλ => Έγθξηζε πξαθηηθνχ επηινγήο γηα αλάζεζε έξγνπ ζε
πξνζσπηθφ (Πξάμε: ΔΑΠ, Τπνέξγν 1).
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΔΝΣΑΗ
Οη ππνςήθηνη δηαηεξνχλ δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο έσο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
επφκελε ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηε Γη@χγεηα, φπσο θαη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο
αηνκηθνχο θαθέινπο θαη ζηα αηνκηθά θχιια αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ,
θαζψο θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο αζθήζεψο ηνπ.
Γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο,
επηθνηλσλίαο: 2610-367636.
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Ο Πξφεδξνο
ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Α.Π
Υαξάιακπνο Κνθθψζεο
Καζεγεηήο

