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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ

ΠΡΑΞΗΣ

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,
ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ», ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Αρχή ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.∆Ι.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" και ειδικότερα του Υποέργου 6 «Ανάπτυξη, λειτουργία,
προώθηση και πιστοποίηση της Α∆ΙΠ» µε κωδικό MIS 296175, του Άξονα Προτεραιότητας
"Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης" του Ε.Π.
"Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση", που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε
εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα), καλούµενα εφεξής "συνεργάτες", για την παροχή
υπηρεσιών στη διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων/∆ράσεων της Πράξης µε
δικαιούχο την Α∆ΙΠ.

Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύµβαση µίσθωσης έργου

ιδιωτικού δικαίου µε την Α.∆Ι.Π.
Έχοντας υπόψη την µε Αριθ. 22/13/07/2015 Απόφαση του Συµβουλίου της Α.∆Ι.Π. για την έγκριση
της υποβολής πρότασης η οποία έχει ως νοµική 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 Α∆ΙΠ περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997
(ΦΕΚΑ206Α 8-10- 1997) και της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α’280) µε τις οποίες
ρυθµίζονται τα θέµατα των συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση
συγκεκριµένου επιδοτούµενου, συγχρηµατοδοτούµενου ή αυτοχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος, η
Α∆ΙΠ δηµοσιεύει την παρούσα προκήρυξη µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:
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A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά υπηρεσίες νοµικής υποστήριξης, οικονοµικής, διοικητικής και τεχνικής διαχείρισης
των Υποέργων/∆ράσεων της Πράξης µε δικαιούχο την Α∆ΙΠ.
Ειδικότερα, η Α∆ΙΠ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί:
1. Με δύο νοµικούς, εξωτερικούς συνεργάτες, µε αντικείµενο την παροχή νοµικών υπηρεσιών,
οι οποίες περιλαµβάνουν ενδεικτικά: τον νοµικό έλεγχο διοικητικών πράξεων, τη σύνταξη
γνωµοδοτήσεων και νοµική ερµηνεία διατάξεων, σχετικών µε το αντικείµενο και τη
δραστηριότητα της Αρχής.
2. Με δύο επιστήµονες, µε εµπειρία στην διοικητική, οικονοµική και τεχνική διαχείριση
συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µε αντικείµενο την διοικητική, οικονοµική και τεχνική
υποστήριξη της Πράξης, η οποία περιλαµβάνει ενδεικτικά:
-

∆ιοικητική και Οικονοµική διαχείριση της Πράξης.

-

Παρακολούθηση της εκτέλεσης των υποέργων/δράσεων, σύνταξη µηνιαίων, εξαµηνιαίων και
συνολικών αναφορών για το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της Πράξης.

-

Υποστήριξη της διαδικασίας προµηθειών και παροχής υπηρεσιών.

-

Παρακολούθηση, καταγραφή και επεξεργασία των παραδοτέων της Πράξης.

-

Εξασφάλιση τήρησης διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας και του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, τα οποία διέπουν την υλοποίηση
και διαχείριση των έργων της Α∆ΙΠ.

B. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο για την παροχή
1) Νοµικών υπηρεσιών θα εκτελεστεί κατά κύριο λόγο στις εγκαταστάσεις του συνεργάτη και
όταν κρίνεται αναγκαίο στις εγκαταστάσεις της Α∆ΙΠ.
2) ∆ιοικητικών, οικονοµικών και τεχνικών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις της Α∆ΙΠ και όταν
κρίνεται αναγκαίο στις εγκαταστάσεις του συνεργάτη.
Γ. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέα του έργου αποτελούν οι εκθέσεις των ανατιθέµενων εργασιών για την εκπλήρωση του ως
άνω περιγραφόµενου έργου.
∆. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνεργασία αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και η διάρκεια εκτέλεσης θα
ανέλθει στους τρείς µήνες και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη της λήξης του υποέργου (30-11-2015).
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Ε. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
1. Για την παροχή νοµικών υπηρεσιών
Βασικά προσόντα:
-

Πτυχίο νοµικών επιστηµών από ΑΕΙ εσωτερικού ή οµότιµου εξωτερικού.

-

Προϋπηρεσία και εµπειρία στο υπό ανάθεση αντικείµενο έργου.

-

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1)

-

Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείµενα
α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για την παραπάνω ανάθεση,

θα προτιµηθεί εκείνος ο υποψήφιος, ο οποίος, ιδίως µέσω της

συνέντευξης, θα κριθεί ότι διαθέτει τις ικανότητες και δεξιότητες για την υπό πλήρωση θέση.
2. Για την παροχή διοικητικών, οικονοµικών και τεχνικών υπηρεσιών
Βασικά προσόντα:
-

Πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού ή οµότιµου εξωτερικού.

-

Προϋπηρεσία και εµπειρία στο υπό ανάθεση αντικείµενο έργου.

-

Πιστοποιηµένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1/C1*

-

Πιστοποιηµένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείµενα **
α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για την παραπάνω ανάθεση,

θα προτιµηθεί εκείνος ο υποψήφιος, ο οποίος, ιδίως µέσω της

συνέντευξης, θα κριθεί ότι διαθέτει τις ικανότητες και δεξιότητες για την υπό πλήρωση θέση.
Κριτήρια προσωπικής κατάστασης συνεργάτη.
Αποκλείονται του δικαιώµατος να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόµενοι:
-

σε βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες,

-

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,

-

που

έχουν

καταδικασθεί

για

αδίκηµα

που

αφορούν

την

άσκηση

της

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου,
-

που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά µε την πληρωµή φόρων και τελών.
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Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει:
-

να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-

για τους πολίτες των κρατών της ΕΕ, απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η
οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρµόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής,

-

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 ∆ΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό
αναγνώρισης από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιµία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών.

ΣΤ. ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική κατ’ αποκοπή αποζηµίωση για όλη τη διάρκεια της σύµβασης ανάθεσης έργου ορίζεται
έως το ποσό των
1) 4.500,00€, για κάθε συνεργάτη για παροχή νοµικών υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων των
ασφαλιστικών, των φορολογικών κρατήσεων, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, και
2) 4.500,00 € για κάθε συνεργάτη για την παροχή διοικητικών ,οικονοµικών και τεχνικών υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών, των φορολογικών κρατήσεων, πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ.
Ζ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.

Αίτηση 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 ικανότητα, η
εµπειρία και οι δεξιότητες εκτέλεσης του έργου, όπως αναφέρονται στην ενότητα
«Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ».

Η υποβολή των παραπάνω στοιχείων θα πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση adipsymvaseis@hqaa.gr µε την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε συνηµµένα τρία
αρχεία µε ονοµασίες: (1) Αίτηση – ονοµατεπώνυµο υποψηφίου, (2) CV – ονοµατεπώνυµο υποψηφίου
και (3) Πρόταση – ονοµατεπώνυµο υποψηφίου, αντίστοιχα.
Το ηλεκτρονικό µήνυµα στο πεδίο «ΘΕΜΑ» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΥΠ6: ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ».
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Επιπλέον, θα πρέπει να αποσταλούν συνηµµένα ηλεκτρονικά τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που
απαιτούνται για την πιστοποίηση των απαιτούµενων προσόντων ως εξής:
a) Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
b) Αντίγραφα προϋπηρεσίας.
c) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν:
o

το

οικείο

επαγγελµατικό

µητρώο/τεχνικό

επιµελητήριο,

εφ’

όσον

είναι

εγγεγραµµένοι.
o

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή
σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.

o

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.

o

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

o

ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους
αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

o

ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών
που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή

Η. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προθεσµία υποβολής λήγει στις 28 Αυγούστου 2015 ( ώρα 14:00).
Θ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τριµελή επιτροπή την οποία θα ορίσει το Συµβούλιο της
Α.∆Ι.Π.
Ι. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικατάσταση της Αίτησης/Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των Προτάσεων.
Η σύµβαση µπορεί να ανανεωθεί σε περίπτωση παράτασης του συγκεκριµένου υποέργου και έως την
λήξη του.
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Οι εκθέσεις για το παραχθέν έργο του συνεργάτη θα πιστοποιούνται µε βεβαίωση παραλαβής
παραδοτέων από τη Γ. ∆ιευθύντρια της Α∆ΙΠ ή από τον Υπεύθυνο Πράξης.
Η Α.∆Ι.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.∆Ι.Π. διατηρεί το δικαίωµα αποδοχής όλων ή µέρους των Αιτήσεων/Προτάσεων που θα
υποβληθούν παραδεκτά και θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα
υποβολή πρότασης, 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.
Μ. Παπαντωνίου τηλ. 210-9220944, εσωτ. 101 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 12:00-14:00 µ.µ.
Η Πρόεδρος της Α∆ΙΠ
(υπογραφή)
Καθηγήτρια Νικολέττα Παϊσίδου
(Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραµένει στο αρχείο του φορέα)
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*Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1)*
http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c420205/fa.file/0/par_forlang_taktfor_el_GR.doc
-

CERTIFICATEINADVANCEDENGLISH (CAE) του ΠανεπιστηµίουτουCAMBRIDGE.

-

BULATS English Language Test, βαθµολογία 75-89, του Πανεπιστηµίουτου CAMBRIDGE.

-

INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM (IELTS) από το University
of Cambridge Local Examinations Syndicate

(UCLES) – TheBritishCouncil – IDP

Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 6 έως 7.
-

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

-

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του
EDEXCEL.

-

CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE
LONDON.

-

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing
and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη
της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL
-EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

-

ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

-

ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθµολογία
από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/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 ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ**
www.*asep*.gr/portal-files/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
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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) ECDL Eλλάς 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) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), γ) Infotest (22.2.2006) δ) ΙCT
Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονοµασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.) ε) ΚΕΥCERT (5.4.2006) στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007) η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ
- TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την
αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING
ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ
περί µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ) θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-2009)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς Α • ECDL Core Certificate • ECDL Start Certificate •
ECDL Progress Certificate
β) Vellum Global Educational Services 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) • Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα

πιστοποιητικά µπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασµό των ενοτήτων << Επεξεργασία
Κειµένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>,

<<Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου>>, <<Παρουσιάσεις>> και

<<Βάσεις ∆εδοµένων>>)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe • ICT Intermediate A • ICT Intermediate B • ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT • Key Cert IT Basic • Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε. • Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E. • Basic I.T. Standard • Basic I.T. Thematic • Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ
ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ • Basic Office, Business
Office
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 ∆Π/15859/6.6.2013).
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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.
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-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum
Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT 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 ∆ευτεροβάθµιας 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.
∆ιευκρινίζεται 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 ∆Π/15859/6.6.2013).
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ6 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.∆Ι.Π.
Προς την Α.∆Ι.Π. Λεωφ. Συγγρού 44
11742 Αθήνα
Ηµεροµηνία:

Παρακαλώ να εξετάσετε την αίτηση υποβολής πρότασης για σύναψη Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού
∆ικαίου µε την Α.∆Ι.Π.

-

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

-

ΕΠΩΝΥΜΟ:

-

ΟΝΟΜΑ:

-

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

-

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

-

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

-

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

-

E-mail:

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.

Συνηµµένα:
1.

Βιογραφικό σηµείωµα, σε µορφή EUROPASS (PDF) και αντίγραφα όλων των

πιστοποιητικών σπουδών.
2.

Πρόταση για την υλοποίηση του έργου.

3.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 44-117 42 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 9220944
44 SYGROU AVENUE – 11742 ATHENS, GREECE Tel. 30 210 9220944
Ηλ. Ταχ.: adipsecretariat@adip.gr Ιστότοπος: http://www.adip.gr
e-mail: adipsecretariat@adip.gr Website: http://www.hqaa.gr

ΑΔΑ: Ω5ΟΨΙ5Ζ-Π5Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
A∆ΙΠ
ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

HELLENIC REPUBLIC
HQA
HELLENIC QUALITY ASSURANCE
AND ACCREDITATION AGENCY

Πρόταση υλοποίησης του έργου (µέγιστο όριο: 500 λέξεις)
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