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Αρ. Πρωτ. 2805

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,
2, 3, - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ»

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη
εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3,
-

Οριζόντια

Πράξη",

κωδικό

MIS

296175,

του

Άξονα

Προτεραιότητας

"Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης"

του

Ε.Π.

"Εκπαίδευση

συγχρηματοδοτείται

από

Κοινωνικού

(Ε.Κ.Τ.)

Ταμείου

την

και

Ευρωπαϊκή
και

από

Δια

Ένωση

εθνικούς

Βίου
μέσω

πόρους,

Μάθηση",
του

που

Ευρωπαϊκού

ενδιαφέρεται

να

συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες – επιστήμονες, εξωτερικούς συνεργάτες
υποστήριξης

αξιολόγησης,

καλούμενοι

εφεξής

"συνεργάτες",

για

την

υποστήριξη των εξωτερικών αξιολογήσεων των τμημάτων στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα
υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την Α.ΔΙ.Π.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου
10 παρ. 1 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, 10/8/2012) ο οποίος τροποποίησε το ν.
4057/2012 (ΦΕΚΑ54 14-3/2012) άρθρο 9 παρ.23, και επανέφερε σε ισχύ το άρθρο
58 παρ.11 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α195 6/9/2011) σύμφωνα με το οποίο η ΑΔΙΠ
περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 (ΦΕΚΑ206Α 8-101997) και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280)σύμφωνα με τις
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οποίες ρυθμίζονται τα θέματα των συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου για την εκτέλεση συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου
ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος.
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο έχει τελικό στόχο την ολοκλήρωση των εξωτερικών αξιολογήσεων σε
όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες των ΑΕΙ. Η εκπόνηση εξωτερικών αξιολογήσεων
ξεκίνησε το 2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2014. Η
εκπλήρωση του συνόλου των εξωτερικών αξιολογήσεων εξαρτάται άμεσα από
την εξεύρεση και διαθεσιμότητα κατάλληλων

«συνεργατών», ώστε να

συμβάλουν στην ολοκλήρωση του έργου.
Οι συνεργάτες θα πρέπει να προέρχονται από τους παρακάτω επιστημονικούς
κλάδους:
•

των ανθρωπιστικών επιστημών ή καλών τεχνών,

•

των νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών,

•

των επιστημών υγείας ή βιολογίας,

•

των οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων,

•

των μηχανικών ή γεωτεχνικών επιστημών και

•

των θετικών επιστημών ή της πληροφορικής.

•

της διοίκησης ή οικονομίας,

•

των επαγγελμάτων υγείας ή πρόνοιας,

•

των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών και

•

των τεχνολογικών ή γεωτεχνικών επιστημών ή τροφίμων.

Τα

καθήκοντα

στα

οποία

θα

πρέπει

να

ανταποκριθούν

οι

επιλεγέντες

‘συνεργάτες’ έγκεινται στη γνώση και την εξειδικευμένη εμπειρία για την
επικαιροποίηση

και

αναμόρφωση

του

Μητρώου

των

εξωτερικών

εμπειρογνωμόνων της ΑΔΙΠ. Το Μητρώο της ΑΔΙΠ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της

συνολικής

διαδικασίας

εξωτερικής

αξιολόγησης

ως

πηγή

επιλογής

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων μεταξύ Καθηγητών σε ΑΕΙ του εξωτερικού. Το
έργο περιλαμβάνει την αναλυτική αναζήτηση από ηλεκτρονικές πηγές, την
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επιλογή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, τη διασταύρωση και επικαιροποίηση
στοιχείων και προϋποθέτει τις ακόλουθες δεξιότητες:
1.Εμπειρία και ικανότητα εντοπισμού εμπειρογνωμόνων που πληρούν τις
προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΑΔΙΠ μεταξύ κορυφαίων ομοταγών πανεπιστημίων
του εξωτερικού.
2.Ικανότητα και γνώση αναζήτησης μέσω Web of Science ή Scopus των
επιστημονικών

CV

των

εμπειρογνωμόνων

ήτοι:

επίθετο,

όνομα,

e-mail,

προσωπικόwebpage, Πανεπιστήμιο /Τμήμα, θέση (Prof./Assoc.Prof.), πρωταρχική
ερευνητική εξειδίκευση (primary research specialization), άλλες επιστημονικές
εξειδικεύσεις, τηλέφωνα, αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, αριθμός
αναφορών, h-index.
3.Αναζήτηση & έλεγχο εμπειρίας των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα
διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης (Quality Assurance and Accreditation).
4.Διάκριση

εμπειρογνωμόνων

λόγω

συνωνυμίας

που

μπορεί

να

ασκούν

ερευνητικό-διδακτικό έργο ακόμη και στο ίδιο Πανεπιστήμιο.
5. Γνώση του site της ΑΔΙΠ και της νομοθεσίας που τη διέπει.
6.Ικανότητα συνεργασίας και επίδειξη πλήρους εχεμύθειας.
7.

Πολύ

καλή

γνώση

της

ακολουθητέας

διαδικασίας

της

εξωτερικής

αξιολόγησης από την αρχή έως την ολοκλήρωσή της, τη συνολική και οριστική
ευθύνη της οποίας έχουν τα Μέλη της ΑΔΙΠ.
8. Επιπλέον περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες:
•

Υποβοήθησης του έργου των επιτροπών εξωτερικής αξιολόγησης που θα
συγκροτηθούν από την ΑΔΙΠ για την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων
των ΑΕΙ της χώρας με εξειδικευμένο αντικείμενο που εντάσσεται σε έναν από
τους παραπάνω επιστημονικούς κλάδους.

•

Εμπλουτισμού

του

Μητρώου

και

εισαγωγή

μεταδεδομένων

από

το

αποτέλεσμα της συνεργασίας των εμπειρογνωμόνων με την ΑΔΙΠ.
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Γ. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του συνεργάτη και όταν αυτό
κρίνεται αναγκαίο και στις εγκαταστάσεις της ΑΔΙΠ. Το έργο των συνεργατών
δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της ΑΔΙΠ,
διότι το εν λόγω έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε ιδιαίτερα βραχύ χρονικό
διάστημα, καλύπτοντας τους προαναφερθέντες επιστημονικούς κλάδους. Το
πλήθος των συνεργατών για την εκτέλεση του έργου θα ανέλθει έως 29 άτομα
(ή του ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης).
Δ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
-Κατάλογοι

των

εξωτερικών

αξιολογητών,

των

επιτροπών

και

των

αξιολογούμενων τμημάτων.
-Αναμορφωμένο και εμπλουτισμένο μητρώο αξιολογητών.
-Πίνακας αξιολογημένων Τμημάτων των ΑΕΙ.
Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η χρονική διάρκεια του έργου της συνεργασίας αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και λήγει το αργότερο στις 28/2/2014.
ΣΤ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ:
-Βασικό Πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού
- Προϋπηρεσία και εμπειρία στον αντίστοιχο τομέα επιλογής του ενδιαφερομένου
-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1)*
-Πιστοποιητικό γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα**
α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
-Σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του έργου θα συνεκτιμηθεί.
-Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών, κατά προτίμηση σε σχέση με τους τομείς
επιλογής του κάθε ενδιαφερομένου
-Πολύ καλή γνώση 2ης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κριτήρια προσωπικής κατάστασης υποψηφίων
Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι:
α) σε βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
β)

που

βρίσκονται

σε

πτώχευση,

εκκαθάριση,

παύση

δραστηριοτήτων,

αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει
κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης
ή πτωχευτικού συμβιβασμού,
γ)

που

έχουν

καταδικασθεί

για

αδίκημα

που

αφορά

την

άσκηση

της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου,
δ) που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά με την πληρωμή φόρων και
τελών.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατώ-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
β) Για τους πολίτες των κρατών της ΕΕ, απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής
γλώσσας

η οποία

αποδεικνύεται

από πιστοποιητικό

αρμόδιας

ελληνικής

εκπαιδευτικής αρχής.
γ) Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι
έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και
αντιστοιχία των τίτλων αυτών.
Ζ. ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή για το κάθε έργο θα εξαρτηθεί από το είδος του αντικειμένου που θα
τους ανατεθεί .Το ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του
χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας και δεν θα υπερβαίνει το συνολικό
ποσό των 5.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
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Η. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Αίτηση ανταπόκρισης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά το
επισυναπτόμενο υπόδειγμα
2)Βιογραφικό Σημείωμα, σε μορφή EUROPASS
(http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae)
3) Υποβολή πρότασης (έως 500 λέξεις) στην οποία θα αποδεικνύεται η εμπειρία
και οι δεξιότητες των παραγράφων 1-7 , που περιέχονται στην υποενότητα Β.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ.
Η

υποβολή

των

παραπάνω

θα

πραγματοποιηθεί

αποκλειστικά

και

μόνο

ηλεκτρονικά, με την αποστολή διαφορετικών συνημμένων αρχείων για τα
παραπάνω 1 ,2 και 3 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: adipsymvaseis@hqaa.gr
Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο ΘΕΜΑ θα πρέπει να φέρει την ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ.
Τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

και

του

βιογραφικού

σημειώματος

δεν

χρειάζονται

να

υποβληθούν συνημμένα ηλεκτρονικά.
Οι προτάσεις των «συνεργατών» για ανάθεση έργου που θα υποβληθούν και θα
επιλεχθούν προ της υπογραφής της Σύμβασης, θα πρέπει να συνοδεύονται
από:
•

Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

•

Επικυρωμένα αντίγραφα προϋπηρεσίας

•

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν:
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το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφ’ όσον είναι
εγγεγραμμένοι.

 ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ούτε έχει κινηθεί σε
βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
 ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της
επαγγελματικής

τους

δραστηριότητας

δυνάμει

απόφασης

με

ισχύ

δεδικασμένου και ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά με την
πληρωμή φόρων και τελών
 ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα.
 ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή

Θ.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 23 Νοεμβρίου 2013,( ώρα 17:00).

Ι.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των προτάσεων

θα γίνει από τριμελή επιτροπή την οποία θα

ορίσει η Ολομέλεια της Α.ΔΙ.Π.
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ΙΑ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Σε περίπτωση που ο επιλεγείς είναι δημόσιος υπάλληλος φέρει προσωπική
ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του ν. 3528/2007.
Αντικατάσταση της Αίτησης/Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των Προτάσεων.
Η Α.ΔΙ.Π. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου
ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και
σε ποιο αριθμό, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
Η

Α.ΔΙ.Π.

διατηρεί

το

δικαίωμα

αποδοχής

όλων

ή

μέρους

των

Αιτήσεων/Προτάσεων που θα υποβληθούν παραδεκτά και θα πληρούν τις
προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, ανάλογα με τις
ανάγκες που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθυνθούν στην
κ. Γ.Τσάκνη, τηλ. 210-9220944, εσωτ. 111 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
12:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ

Καθ. Ευάγγελος Κουφουδάκης
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*(β)

Πολύ
καλή
γνώση
(Γ1/C1)*http://www.asep.gr/portalfiles/dynamic/c420205/fa.file/0/par_forlang_taktfor_el_GR.doc
•CERTIFICATEINADVANCEDENGLISH (CAE) τουΠανεπιστημίουτουCAMBRIDGE.
•BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.
•INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM
(IELTS)
απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate
(UCLES)
–
TheBritishCouncil
–
IDPEducationAustraliaIELTSAustraliaμεβαθμολογίααπό 6 έως 7.
•BUSINESSENGLISHCERTIFICATE
–
HIGHER
(BECHIGHER)απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES).
•LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCEDCOMMUNICATION-τουEDEXCEL.
•CERTIFICATE IN INTEGRATEDSKILLSINENGLISHISE IIIτουTRINITYCOLLEGELONDON.
•CITY&GUILDSLEVEL 2 CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (reading, writingandlistening) - EXPERTκαιCITY&GUILDSLEVEL
2
CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL
(Spoken)
EXPERT(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης)
ήCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALESOL
-EXPERTκαιCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALSPOKENESOL
EXPERT
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης).
•ADVANCEDLEVELCERTIFICATEINENGLISH (ALCE) τουHELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA)
καιτηςΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣΕΝΩΣΕΩΣ.
•ΤΕSTOFENGLISHFORINTERNATIONALCOMMUNICATION
(TOEIC),
βαθμολογίααπό
785
έως
900
τουEDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY, USA.
•EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
•OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).
•ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
•Test of Interactive English, C1 + Level.
•Test of Interactive English, C1 Level.

**ΓΝΩΣΗ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Η/Υ
–
ΤΡΟΠΟΙ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ**www.*asep*.gr/portalfiles/dynamic/c420237/fa.../par_HY_8_el_GR.doc
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι
πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον
ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις τους, οι παρακάτω
φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α) ECDLEλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή
PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) β)
VellumGlobalEducationalServicesS.A. (22.2.2006), γ) Infotest (22.2.2006) δ) ΙCTHellas Α.Ε. (22.2.2006) ή
ICTEurope (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCTHellas Α.Ε.) ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006) στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) ISKILLSA.E. (14.9.2007) η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOSTRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ TELEFOSCERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ TELEFOSTRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ
περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOSCERT ΕΠΕ) θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-2009)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL EλλάςΑ.Ε. ήPeopleCertΕλλάςΑ• ECDL Core Certificate • ECDL Start Certificate • ECDL Progress
Certificate
β) VellumGlobalEducationalServices S.A. • Cambridge International Diploma in IT Skills • Cambridge
International Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest • Internet and Computing Core Certification (IC3) • Microsoft Office Specialist (MOS)• Microsoft
Office
Specialist
Expert
(MOS
Expert)
•
InfotestCertifiedBasicUser
(ICBU)
(ταπιστοποιητικάμπορούνναπεριέχουνοποιονδήποτεσυνδυασμότωνενοτήτων<<ΕπεξεργασίαΚειμένου>>,
<<ΥπολογιστικάΦύλλα>>, <<ΥπηρεσίεςΔιαδικτύου>>, <<Παρουσιάσεις>>και<<ΒάσειςΔεδομένων>>)
δ) ΙCTHellasΑ.Ε. ήICTEurope • ICT Intermediate A • ICT Intermediate B • ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT • Key Cert IT Basic • Key Cert IT Initial
στ) ACTAΑ.Ε. • CertifiedComputerUser (CCU)
ζ) ISKILLSA.E. • BasicI.T. Standard • BasicI.T. Thematic • Basic I.T. Core
η)ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ -TELEFOS TRAINING ΕΠΕήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕήΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
• BasicSkills ήInfocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγήονομασίαςτίτλου)
• BasicήInfocertBasic (25. 6.2008 αλλαγήονομασίαςτίτλου)
• Integration SkillsήInfocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγήονομασίαςτίτλου)
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ • Basic Office, Business Office
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Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία πιστοποίησής
τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2010, παρατείνεται έως 30/9/2013. (Σχετική απόφαση ΕΟΠΠΕΠ
ΔΠ/15859/6.6.2013).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την
προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική
περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως,
εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 30.9.2013, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα
οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον
Ο.Ε.Ε.Κ .και η ισχύς τους έληγε την 30.6.2013 , με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEKCOMPUTERSOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία VellumGlobal Educational
Services).
γ) IC3ήMOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρείαInfotest (πρώην TECHNOPLUS)και
δ) BTEC in ICT ήOnline AwardinICT από LONDON LEARNING (εταιρείαΙCT Hellas Α.Ε.).
2.Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3.Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης,
από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα
τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα
τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε
Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού
διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
4.Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς
τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες
πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία
μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του
χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την
οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος , εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας , γίνονται
δεκτοί , δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι
σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση
θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν
επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων
που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς
των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 30/9/2013 (Σχετική
απόφαση ΕΟΠΠΕΠ ΔΠ/15859/6.6.2013).

10

ΑΔΑ: ΒΛ17Ι5Ζ-9ΔΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α .Δ Ι .Π .
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

HELLENIC REPUBLIC
H .Q .A .
HELLENIC QUALITY ASSURANCE
AND ACCREDITATION AGENCY

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.
Ημερομηνία:
44, 11742 Αθήνα

Προς την Α.ΔΙ.Π.

Λεωφ. Συγγρού

Παρακαλώ να εξετάσετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή
πρότασης για σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου στην Α.ΔΙ.Π.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
e-mail:

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ
ΜΕ Χ

των ανθρωπιστικών επιστημών ή καλών τεχνών
των νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών
των επιστημών υγείας ή βιολογίας
των οικονομικών επιστημών ή διοίκησης
επιχειρήσεων
των μηχανικών ή γεωτεχνικών επιστημών
των θετικών επιστημών ή της πληροφορικής
της διοίκησης ή οικονομίας
των επαγγελμάτων υγείας ή πρόνοιας

των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών
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ΑΔΑ: ΒΛ17Ι5Ζ-9ΔΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α .Δ Ι .Π .
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

HELLENIC REPUBLIC
H .Q .A .
HELLENIC QUALITY ASSURANCE
AND ACCREDITATION AGENCY

των τεχνολογικών ή γεωτεχνικών επιστημών
ή τροφίμων

Συμπληρωματικά σας ενημερώνω ότι διαθέτω όλα τα έγγραφα με τα οποία πιστοποιούνται οι
γνώσεις, οι ικανότητες, καθώς και η εμπειρία μου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο
επισυναπτόμενο βιογραφικό μου, τα οποία θα προσκομίσω εφόσον μου ζητηθούν.

Συνημμένα:
1. Βιογραφικό σημείωμα, σε μορφή EUROPASS (PDF)
2. Πρόταση για την υλοποίηση του έργου
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ΑΔΑ: ΒΛ17Ι5Ζ-9ΔΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α .Δ Ι .Π .
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

HELLENIC REPUBLIC
H .Q .A .
HELLENIC QUALITY ASSURANCE
AND ACCREDITATION AGENCY

Πρόταση υλοποίησης του έργου στον επιστημονικό
κλάδο:…………………………
(μέγιστο όριο: 500 λέξεις)
Στην αγγλική γλώσσα
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