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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 5 “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΕΚΚΕ”  (αυτεπιστασία)   της  πράξης  «CESSDA
ΑΤΤΙΚΗ  -  Υποστήριξη  και  ανάπτυξη  ελληνικών  εταίρων  για  συμμετοχή  στις
Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006.

Έχοντας υπ’ όψιν:

I)  τις διατάξεις των άρθρων:
 (1) 16 § 3(β) του ν. 4310/2014  «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/08-12-2014)
 (2) 5 § 2 του π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών

Ερευνών» (ΦΕΚ Α΄ 150/3.10.1986)
(3)  4  (Α  [α])  της  υπ’  αριθ.  5439/14.5.1985  κοινής  υπουργικής  αποφάσεως

«Σύσταση  Ειδικών  Λογαριασμών  στο  Υπουργείο  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  κ.  λπ.»
(ΦΕΚ Β΄ 298/1985)

(4) 2 § 21 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ. λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 136/23.6.1998)

(5) 2 § 4 (14) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.21010).
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II)  Τη σχετική  απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ, η οποία έχει  ληφθεί  στην υπ’  αριθ.
226/27-04-2015 συνεδρίασή  του (θέμα 10ο).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη
της κατωτέρω σύμβασης μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο της εκτελέσεως της
Πράξης με τίτλο «CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων
για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια
του ESFRI/2006)»:

Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα.

Κωδικός Θέσης 1:  (μία) 1 θέση Πληροφορικού  

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Αντικείμενο: Δημιουργία 4 μαθημάτων τηλεκπαίδευσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
Moodle.  Κάθε  μάθημα  θα  αποτελείται  από  τουλάχιστον  4  ενότητες.  Κάθε  ενότητα  θα
περιέχει εκπαιδευτικό υλικό είτε σε μορφή κειμένου είτε σε μορφή παρουσίασης. Για κάθε
ενότητα θα υπάρχει  τεστ τουλάχιστον 10 ερωτήσεων καθώς και  ένα συνολικό τεστ ανά
μάθημα. 

Παραδοτέα:  4  μαθήματα  τηλεκπαίδευσης  στην  πλατφόρμα  τηλεκπαίδευσης  Moodle σε
πλήρη παραγωγική διαδικασία. Κάθε μάθημα θα αποτελείται από τουλάχιστον 4 ενότητες
και για κάθε ενότητα θα υπάρχει τεστ με ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Εκτιμώμενη διάρκεια: 7 μήνες
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου:  01/06/2015
Εκτιμώμενη αμοιβή: 8.000 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)
 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητα προσόντα: 

• Πτυχίο Πληροφορικής
• Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική
• Καλή γνώση Αγγλικής
• Τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία στην τηλεκπαίδευση και στην διαχείριση 

μαθημάτων τηλεκπαίδευσης (Moodle κ.α.)

Επιθυμητά προσόντα: 

• Δημοσιευμένο έργο σε σχέση με τηλεκπαίδευση
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• Εμπειρία σε προγραμματισμό διαδικτυακών εφαρμογών με τη χρήση php, mysql, 
python

Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η πρόταση συνοδεύεται  απαραιτήτως  από κείμενο  200 λέξεων  στο οποίο  ο  προτείνων
εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς:

• τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου
• τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του έργου

που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και
γενικά στην ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ  

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  να  υποβάλουν  την  πρότασή  τους,  αυτοπροσώπως  ή
ταχυδρομικώς,  σε  σφραγισμένο  φάκελο  με  την  ένδειξη:  Πρόσκληση  υποβολής
προτάσεων  υπ’  αριθ.  πρωτ.  865/201ΓΠ/29-04-2015  –  Πράξη  «CESSDA ΑΤΤΙΚΗ -
Υποστήριξη  και  ανάπτυξη  ελληνικών  εταίρων  για  συμμετοχή  στις  Κοινοπραξίες
των  Ευρωπαϊκών  Ερευνητικών  Υποδοµών  στα πλαίσια του  ESFRI/2006» για τη
θέση με  κωδικό  1,  στη  διεύθυνση:  Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών  (Γραφείο
Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι και την Τρίτη
15/05/2015  και  ώρα  14:30.  Προτάσεις  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικώς  πρέπει  να
έχουν παραληφθεί,  με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ως την ανωτέρω ημερομηνία. Στο
φάκελο της προτάσεως πρέπει να εμπεριέχονται:

Α) Πρόταση στην οποία να αναγράφεται  ρητά η προκηρυχθείσα θέση για την οποία
υποβάλλεται η αίτηση.
Β)  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Γ)   Ευκρινή  φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
Δ)  Ευκρινή  φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών που να τεκμηριώνουν  την εμπειρία  των
υποψηφίων.
Ε)  Έγγραφα που κατά την αντίληψη των υποψηφίων ενισχύουν την υποψηφιότητά τους.

Οι επικρατέστεροι των ενδιαφερομένων, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως της ειδικής
επιτροπής που έχει συσταθεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ, θα κληθούν σε συνέντευξη
ενώπιόν  της.  Στη  συνέντευξη  θα  διαπιστωθεί  και  θα  αξιολογηθεί  η  ικανότητα  των
ενδιαφερομένων, όπως αυτή τεκμηριώνεται στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά τους
και  στα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά,  να ανταποκριθούν  πλήρως  στην υλοποίηση
των προτάσεών τους.

Η  επιλογή  των  καταλληλότερων  από  τους  ενδιαφερομένους  για  τη  σύναψη  των
συμβάσεων γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
της  ειδικής  επιτροπής  (η  οποία  κατατάσσει  τους  επικρατέστερους  υποψηφίους  κατά
αξιολογική  σειρά).  Η  σύναψη  των  συμβάσεων  προϋποθέτει  την  αποδοχή  από  τους
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ενδιαφερόμενους των προδιατυπωμένων από το ΕΚΚΕ όρων της (οι οποίοι είναι στη
διάθεση των ενδιαφερομένων από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΚΚΕ).
Η παρούσα δεν αποτελεί προκήρυξη διαγωνισμού ούτε άλλη πρόταση για την κατάρτιση
συμβάσεως υπό οποιονδήποτε όρο ή αίρεση και  δεν περιορίζει  τη νόμιμη διακριτική
ευχέρεια του ΕΚΚΕ να προβεί στη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων.
Πρόσθετες  πληροφορίες:  Δήμητρα Κονδύλη τηλ.  210-7491655,  Απόστολος  Λιναρδής
τηλ. 210 7491656

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

                                            Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Εσωτερική Διανομή
– Γραφείο Προέδρου
– Δ/νση Διοικητικού
– Ειδικός Λογαριασμός
– Επιστημονικοί Συνυπεύθυνοι
– Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων
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