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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας, με βάση την υπ’ αριθμ. 
26/9-11-2012 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο 
πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ 
Αθήνας» ενταγμένης στο Ε.Π. Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης με MIS 380444 
και ειδικότερα του «Υποέργου 1: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, ιδρυματικής 
πλατφόρμας και άλλες δράσεις» της παραπάνω πράξης, που υλοποιείται με τη 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) 
και εθνικών πόρων, προτίθεται να απασχολήσει εξωτερικούς συνεργάτες με 
συμβάσεις έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις 
τους. 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

και η προώθηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης της 

συμβατικής εκπαίδευσης που παρέχεται στα ιδρύματα. 

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με μία σειρά δράσεων: 

Δράση Α: Υποστήριξη ανάπτυξης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων 

Δράση B: Δράση Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων 

Δράση Γ: Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού 

προσωπικού 
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Δράση Δ: Ενέργειες προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων & 

διαγωνισμοί καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων & βέλτιστων πρακτικών 

Δράση Ε: Οργάνωση & Υποστήριξη Υλοποίησης της Ιδρυματικής πράξης 

Δράση ΣΤ: Αξιολόγηση πράξης 

 

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια των 

Δράσεων Α, Β, Γ, Δ και Ε.  

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
1. Απόφοιτος οικονομικής σχολής  
 
Αντικείμενο εργασιών: 

Ο ανάδοχος θα απασχοληθεί στις δράσεις Α, Γ, Δ και Ε. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα 
αναλάβει την οργάνωση, συντονισμό παρακολούθηση και τον ποιοτικό έλεγχο των 
δράσεων Α και Ε, θα συμμετέχει στην υποστήριξη ανάπτυξης μαθημάτων (Δράση Α), 
στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση (δράση Γ) και στην 
υλοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας (δράση Δ).  

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο οικονομικής σχολής AEI της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 

 Τουλάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση και 
συντονισμό έργων 

 Άριστη χρήση εφαρμογών του MS Office 

 Γνώση εργαλείων δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου όπως courselab 

 Άριστη γνώση Αγγλικών και μίας επιπλέον ευρωπαϊκής γλώσσας 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 
 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Επαγγελματική εμπειρία σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα 

 Ανεπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
 

Έδρα: Αθήνα 
Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες 
 

2. Μηχανικός Πληροφορικής με ειδίκευση στην ηλεκτρονική μάθηση  
 
Αντικείμενο εργασιών: 

Ο ανάδοχος θα απασχοληθεί στις δράσεις Α, Γ και Δ. Συγκεκριμένα το αντικείμενο 
του θα είναι η υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων, ο έλεγχός τους ώστε 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, η παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού για την κατάρτιση και η συμμετοχή στις δράσεις προβολής και 
δημοσιότητας. 
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Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής   

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στην ηλεκτρονική μάθηση  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη δημιουργία εκπαιδευτικού 
υλικού 

 Γνώση σε θέματα προσβασιμότητας του ιστού (WCAG.CSS) 

 Καλή γνώση Αγγλικών 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Γνώση αξιοποίησης τεχνολογιών web2.0 στη μάθηση  

 Άριστη γνώση και χρήση εργαλείων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εργαλείων 
δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου, συστημάτων διαχείρισης μάθησης 
και εργαλείων προτυποποίησης εκπαιδευτικών τεχνολογιών 

 Γνώση προτύπων και προδιαγραφών των εκπαιδευτικών τεχνολογιών  

 Ανεπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 

 Επαγγελματική εμπειρία σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα 

 Άριστη γνώση αγγλικών 
 
Έδρα: Αθήνα 
Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες 
 

 
3. Τεχνικός ήχου (αριθμός συμβάσεων έως 2) 
 
Αντικείμενο εργασιών: 

Ο ανάδοχος θα συμμετέχει ως ηχολήπτης στις δράσεις Α και Β. Συγκεκριμένα θα 
ασχοληθεί με τη διαχείριση του εξοπλισμού αιθουσών βιντεοδιαλέξεων που θα 
αγοραστεί και θα εγκατασταθεί στο ΤΕΙ στο πλαίσιο της πράξης (Δράση Β)  και με 
την υποστήριξη ανάπτυξης βιντεοδιαλέξεων και podcast (Δράση Α). 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο ΤΕΙ με εξειδίκευση στην τεχνολογία ήχου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο 
της αλλοδαπής 

 Επαγγελματική εμπειρία στην ηχοληψία τουλάχιστον ενός έτους 

 Γνώση πακέτων λογισμικού επεξεργασίας ήχου όπως Adobe Audition 

 Καλή γνώση Αγγλικών 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 
 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων  ή Μουσικής Τεχνολογίας 
και Ακουστικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 

 Γνώση των πακέτων Adobe Audition,  Sony Vegas και Vmix HD edition  

 Επαγγελματική εμπειρία στην ηχοληψία πέρα του ενός έτους   
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Έδρα: Αθήνα 
Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες (απασχόληση 3 ανθρωπομηνών) 
 

4. Προσωπικό υποστήριξης 
 
Αντικείμενο εργασιών: 

Ο ανάδοχος θα συμμετέχει ως τεχνικός υποστήριξης στη δράση Α  και συγκεκριμένα 
θα ασχοληθεί με την υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων. 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Τουλάχιστον πενταετής (5) επαγγελματική εμπειρία σε εξυπηρέτηση χρηστών 

 Εμπειρία σε χρήση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης χρηστών και 
διαχείρισης αιτημάτων/προβλημάτων (ticketing) τουλάχιστον ενός έτους. 

 Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office 

 Καλή γνώση Αγγλικών 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Επαγγελματική εμπειρία σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα 

 Ανεπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
 
Έδρα: Αθήνα 
Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες 
 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8.00-14.30) ή να 

αποστείλουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με 

την ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 5082/14-11-2012) 

για το υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ 

Αθήνας» μέχρι και την Δευτέρα 3/12/2012, στη διεύθυνση: 

ΤΕΙ Αθήνας  

Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων,  

Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 10 

(Κεντρική διοίκηση, 1ος όροφος) 

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά 

αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Έντυπο πρότασης 

 Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα) 
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 Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις. Αρχικά η Επιτροπή Αξιολόγησης που θα 

οριστεί, θα αξιολογήσει τις προτάσεις των υποψηφίων. Στη συνέχεια θα κληθούν σε 

συνέντευξη οι υποψήφιοι, των οποίων οι προτάσεις κρίθηκαν θετικά.  

Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του υποέργου προκύψουν νέες ανάγκες σε 

συνεργάτες ή ανάγκη αντικατάστασης αναδόχου, ο Ειδικός Λογαριασμός μπορεί να 

επιλέξει από τους υποψήφιους που θα κληθούν στο τελικό στάδιο για συνέντευξη 

και θα αξιολογηθούν με την παρούσα πρόσκληση.  

Για τους αναδόχους που θα επιλεγούν μπορεί να ακολουθήσουν και νέες συμβάσεις 

έργου μέχρι τη λήξη του έργου, με το ίδιο αντικείμενο και αντίστοιχη αμοιβή καθώς 

το φυσικό αντικείμενο της πράξης ολοκληρώνεται το 2015. 

Το ύψος της αμοιβής του κάθε αναδόχου θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό 

αντικείμενο που θα του ανατεθεί, την αποδεδειγμένη εμπειρία του αλλά και με τα 

προβλεπόμενα της εγκεκριμένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. 

Οι ανάδοχοι πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσουν τα 

πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών τους. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 

και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. 

Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγμένα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν 

προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν.3528/2007. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 

του ΤΕΙ Αθήνας www.teiath.gr . 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης  

του Ειδικού Λογαριασμού 

Δρ Μιχάλης Μπρατάκος 

Καθηγητής 


