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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
«Ολοκληρωμένη απόκριση στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας
των παιδιών-προσφύγων και των κηδεμόνων τους στην Ευρώπη
και ειδικότερα στην Ελλάδα»
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Ολοκληρωμένη απόκριση στις ανάγκες
εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των κηδεμόνων τους στην
Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα» (Κωδ. Έργου ΕΛΚΕ 82099) (Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Επίκ. Καθηγητής Ευστάθιος Παπασταθόπουλος), το οποίο χρηματοδοτείται από την Terre des
hommes "Lausanne" in Greece , προσκαλεί τους ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για
τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2 α του Ν.
4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για το παρακάτω έργο:
Αντικείμενο σύμβασης: «Ανάπτυξη ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής
υποστήριξης των εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας».

πλατφόρμας

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 1 μήνας.

-

Η συνολική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, τυχόν
κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€.

-

Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, το αργότερο μέχρι τη λήξη του
προγράμματος, εφόσον παραταθεί το πρόγραμμα, με ανάλογους όρους και με τη σύμφωνη
γνώμη του συμβαλλόμενου.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ON/OFF

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο πεδίο της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας

ON/OFF

Εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη ηλεκτρονικής

Μία πλατφόρμα: 10 μονάδες

ή
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εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Δύο πλατφόρμες: 20 μονάδες
Τρεις και άνω πλατφόρμες: 30 μονάδες

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην διαμόρφωση ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού για χρήση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Για κάθε εκπαιδευτικό υλικό που έχει
διαμορφωθεί από τον υποψήφιο, για χρήση σε εξ
αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, βαθμολογείται με 2 μονάδες με
ανώτερο όριο τις 20 μονάδες.

Δείγμα συναφούς έργου που έχει σχεδιαστεί/αναπτυχθεί
από τον υποψήφιο , σε ηλεκτρονική μορφή.

Το έργο κατατίθεται σε ψηφιακή μορφή(USB
stick ή CD-ROM) και αξιολογείται ως προς τη
συμβατότητα με τις ανάγκες του έργου και την
ενσωμάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το
χρήστη. Βαθμολογία: 0-30 μονάδες
Χαμηλή συμβατότητα
μονάδες

και

ενσωμάτωση:10

Μεσαία συμβατότητα
μονάδες

και

ενσωμάτωση:20

Υψηλή συμβατότητα
μονάδες

και

ενσωμάτωση:30

Αξιολόγηση Αιτήσεων - Επιλογή
Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία εισηγείται στην Επιτροπή
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3δ. του
Ν. 4485/2017.
Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Πρόσκλησης, δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης
ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου
έχει τον χαρακτήρα αποδοχής σύμβασης ανάθεσης έργου και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της
πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν
κατ’ ιδίαν.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις»
«Αποτελέσματα
Ερευνητών»
(ηλ.
Διεύθυνση
http://www.rc.uoi.gr/index.php/neaanakoinoseis/apotelesmata-erevniton ) καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε περίπτωση παραίτησης ή πρόωρης λύσης της
σύμβασης με τον επιλεγέντα, δύναται να επιλέγεται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τον
πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί.
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς
σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της
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ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των
ενδιαφερομένων.

Υποβολή Αίτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης
Ανάθεσης Έργου 1 στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα
απαραίτητα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω προσόντα.
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1 ος όροφος του Κτιρίου του
Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, μέσα σε
ελάχιστη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης
δηλ. το αργότερο μέχρι και την 22/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου, Επίκ. Καθηγητή Ευστάθιο Παπασταθόπουλο (τηλέφωνο
2651005752).

Υποβολή ένστασης
Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψήφιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Αναπληρωτής Πρύτανη
1

Επισημαίνεται ότι το έντυπο της υποβολής αίτησης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου βρίσκεται στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa , Έντυπο Ατ.11
- Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου
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