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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 0847 και τίτλο
«Διαχείριση τελών εγγραφής και φοίτησης του διδασκαλείου γλωσσών της
Πανεπιστημιακής Λέσχης», το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους (δίδακτρα),
και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κ. Δημήτριος Καραδήμας,
λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος της Ελλάδος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως ισχύει.
4. Την από 22.1.2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του
προϋπολογισμού του έργου Κ.Ε. 0847 και τίτλο «Διαχείριση τελών εγγραφής και
φοίτησης του διδασκαλείου γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης», σύμφωνα με
την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της
δαπάνης για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων (ΑΔΑ: 63ΚΣ46ΨΖ2Ν-ΦΔΔ).
5. Την από 24.1.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, η οποία καταχωρίσθηκε στο Μητρώο
Δεσμεύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας λαμβάνοντας α/α
1023/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΛΚ46ΨΖ2Ν-Χ19).
6. Την από 20.5.2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία
ορίστηκαν οι Επιτροπές Αξιολόγησης για το έργο με Κ.Ε. 0847 και τίτλο «Διαχείριση
Σελ. 1 από 13

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.06.04 11:04:58
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΜΑ846ΨΖ2Ν-ΟΩΙ

τελών εγγραφής και φοίτησης του διδασκαλείου γλωσσών της Πανεπιστημιακής
Λέσχης» (ΑΔΑ: ΩΖΗΡ46ΨΖ2Ν-8Κ8).
7. Την από 20.5.2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία
εγκρίθηκε το αίτημα διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο
με Κ.Ε. 0847 και τίτλο «Διαχείριση τελών εγγραφής και φοίτησης του διδασκαλείου
γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης» (ΑΔΑ: 66ΚΗ46ΨΖ2Ν-5ΓΠ).
8. Τη με αριθμ. 6117/Α5/8.2.2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη
διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (Β΄ 324), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου με διδακτικό προσωπικό για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών,
το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 0847 και τίτλο «Διαχείριση τελών εγγραφής και
φοίτησης του διδασκαλείου γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης», προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες των προγραμμάτων που διενεργούνται μέσω του Διδασκαλείου Ξένων
Γλωσσών (ΔΞΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις ακόλουθες
ξένες γλώσσες: Αγγλική, Αιθιοπική, Αλβανική, Αραβική, Βουλγαρική, Γαλλική, Γερμανική,
Δανική, Ιαπωνική, Ινδική (Hindi), Ισπανική, Ιταλική, Κινεζική (Μandarin), Κορεατική,
Νορβηγική, Ολλανδική, Ουγγρική, Περσική, Πολωνική, Πορτογαλική, Ρωσική, Ρουμανική,
Σερβική, Σουηδική, Τουρκική, Τσεχική και Φινλανδική.
Οι πίνακες κατάταξης με το διδακτικό προσωπικό που θα καταρτιστούν από τις Επιτροπές
Αξιολόγησης θα έχουν ισχύ για τα ακαδημαϊκά έτη: 2020-2021 και 2021-2022. Κάθε
διδακτικό έτος, η σύμβαση που θα συνάπτεται μεταξύ του κάθε επιλεγέντα διδάσκοντα και
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. δε δύναται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες και το συνολικό
χρονικό διάστημα απασχόλησης δε δύναται να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες
συνολικά από την ημερομηνία της αρχικής σύμβασης.Για τη σύναψη της σύμβασης
απαιτείται να υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του έργου.
Ο ακριβής αριθμός των προσώπων που θα επιλεγεί να συνάψει σύμβαση με τον Ε.Λ.Κ.Ε. του
Ε.Κ.Π.Α. για κάθε γλώσσα διδασκαλίας εξαρτάται από τις διδακτικές ανάγκες του
Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών (ΔΞΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, όπως αυτές διαμορφώνονται ανά περίπτωση κάθε ακαδημαϊκό έτος, βάσει της
σειράς που έχει καταταχθεί ο κάθε υποψήφιος.
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων
πραγματοποιείται είτε με κατάθεση στο Πρωτόκολλο της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
(Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ΕΛΚΕ (ισόγειο), ή Χρήστου Λαδά, αριθμός 6, Αθήνα
(7ος όροφος) ή Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75, Γουδί), είτε ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής
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μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email protocol@elke.uoa.gr με ταυτόχρονη
κοινοποίηση στο email του Διδασκαλείου Ξένων Γλώσσων secr@didaskaleio.uoa.gr.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, παραδεκτή αποστολή θεωρείται η υποβολή της
πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών και στις δύο (2) ως άνω ηλεκτρονικές
διευθύνσεις. Τυχόν υποβολή κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρούσα, θεωρείται μη
παραδεκτή αποστολή.
Για την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να ακολουθήσει την
εξής διαδικασία:
Ο/η κάθε υποψήφιος/α στο email δηλώνει ως θέμα: «Υποβολή πρότασης για πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και στο σώμα του email αναγράφει το ακόλουθο μήνυμα:
Πρόταση του κου /κας ……………….
στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 035207/2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
το έργο με Κ.Ε. 0847
Στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται ως συνημμένα τρία αρχεία σε
μορφή (pdf):
α) η πρόταση που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Ι,
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι o/η
υποψήφιος/α πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και τα αρχεία
που αποστέλλει είναι αντίγραφα των πρωτότυπων που έχει στην κατοχή του/της, ενώ το
περιεχόμενο αυτών είναι αληθές και ακριβές,
γ) ενιαίο αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται στο Κεφάλαιο
Β.
Η πρόταση (α) και η υπεύθυνη δήλωση (β) πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες από
τον/την υποψήφιο/α με την χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, άλλως να είναι
πρωτότυπα υπογεγραμμένες και να αποστέλλονται ως σκαναρισμένα αρχεία. Το email
αποστέλλεται αποκλειστικά από το email του/της υποψηφίου/ας που έχει δηλωθεί ως
στοιχείο επικοινωνίας τόσο στην πρόταση, όσο και στην υπεύθυνη δήλωση που
αποστέλλεται.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 19η Ιουνίου
2020.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο email
protocol@elke.uoa.gr με κοινοποίηση στο email του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών
secr@didaskaleio.uoa.gr έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00 ή
κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τις ώρες λειτουργίας του, όπως
αυτές ανακοινώνονται από την υπηρεσία.
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Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να λάβουν υπ’ όψιν τα προσόντα
που απαιτούνται, όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης (βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την
παρούσα πρόσκληση.
Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως επί ποινή αποκλεισμού με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
•

Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.

•

Αντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί ο κάθε υποψήφιος (π.χ. πτυχίο ΑΕΙ ξένης γλώσσας, μεταπτυχιακό
διδακτορικό), τα οποία παρέχουν νομίμως τη δυνατότητα για τη διδασκαλία ξένης
γλώσσας σύμφωνα με τη με αριθμ. 6117/Α5/8.2.2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων.

•

Σε περίπτωση ξένων γλωσσών, όπου δεν υφίσταται τίτλος σπουδών στην αντίστοιχη
γλώσσα (πχ. Αιθιοπική), λόγω της ιδιαιτερότητας – σπανιότητας αυτής, μπορεί να
προσκομιστεί αποδεικτικό υπηκοότητας της εν λόγω χώρας, στην οποία η προς
διδασκαλία γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της χώρας της οποίας την υπηκοότητα
κατέχει, καθώς και βεβαιώσεις σχετικά με την προϋπηρεσία του κάθε υποψηφίου στο
αντικείμενο της διδασκαλίας της εν λόγω γλώσσας ως ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

•

Στις περιπτώσεις, όπου οι υποψήφιοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, θα πρέπει να
προσκομίζουν πιστοποιητικό γνώσης ελληνομάθειας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β2 και
άδεια διαμονής εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάθε άλλο πρόσφορο
αποδεικτικό, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη διαμονή τους στην ημεδαπή.

•

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η τυχόν υφιστάμενη απασχόληση
(Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, Φροντιστήρια κλπ.), για το χρονικό
διάστημα του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021, ήτοι τη διάρκεια ισχύος σύμβασης που
θα συναφθεί (προκειμένου να εξακριβωθεί η διαθεσιμότητα του κάθε υποψηφίου). Στην
υπεύθυνη δήλωση μπορεί να δηλώνεται και τυχόν αναμενόμενη απασχόληση του
υποψηφίου.

•

Προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας του/ης κάθε υποψηφίου/ας, δύναται να
προσκομίζεται:
α) Βεβαίωση δημοσίου φορέα ή οργανισμού στην οποία να αποδεικνύεται η εμπειρία
του κάθε υποψηφίου και ειδικότερα τα εξής στοιχεία: αα) το ακριβές αντικείμενο της
απασχόλησης (το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι η διδασκαλία της ξένης
γλώσσας, τη διδασκαλία της οποίας επιθυμεί να αναλάβει στο ΔΞΓ σύμφωνα με την
υποβληθείσα πρόταση) αβ) η διάρκεια απασχόλησης, αγ) το σύνολο των διδακτικών
ωρών.
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β) Βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού για την προϋπηρεσία που έχει διανυθεί στον
ιδιωτικό τομέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο κωδικός αριθμού ασφάλισης είναι η
διδασκαλία, εκπόνηση εκπαιδευτικού έργου κλπ. Επικουρικά για την προϋπηρεσία που
έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση εργοδότη ή
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με αιτιολογία την παροχή διδακτικού έργου στο
αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Σημειώνεται ότι για την προσμέτρηση της διδακτικής
εμπειρίας εφόσον δεν αναφέρονται οι διδακτικές ώρες στη βεβαίωση εργοδότη, οι
διδακτικές ώρες υπολογίζονται από τη βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού βάσει των
ενσήμων του/ης κάθε υποψηφίου/ας (25 ημέρες ασφάλισης ισοδυναμούν με 21 ώρες
εβδομαδιαίας απασχόλησης). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει αποκτήσει
διδακτική εμπειρία από μη μισθωτή απασχόληση (άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος),
προσκομίζεται υποχρεωτικά: αα) βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος είναι ασφαλισμένος/η
στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών, ββ) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από όπου προκύπτει η
εμπειρία του δικαιούχου και γγ) υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία
δηλώνεται ο ακριβής αριθμός διδακτικών ωρών του/ης κάθε υποψηφίου/ας.
•

Σχέδιο διδασκαλίας μαθήματος για τη ξένη γλώσσα στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται
η πρόταση. Το σχέδιο διδασκαλίας θα είναι στη γλώσσα για την οποία ενδιαφέρεται ο/η
υποψήφιος/α (προαιρετικά μπορεί να υποβληθεί και στην ελληνική γλώσσα).

•

Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό, ο/η υποψήφιος/α θεωρεί χρήσιμο για την
αξιολόγηση του/της προς απόδειξη των προσόντων του/ης σύμφωνα με τα απαιτούμενα
κριτήρια - προσόντα της παρούσας πρόσκλησης.
Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. Αντικατάσταση ή διόρθωση της πρότασης, καθώς και συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προτάσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα - ιδιότητες και τίτλους
σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, μέχρι την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
3. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης,
απορρίπτεται και ο υποψήφιος αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από
την Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως αυτή έχει οριστεί ανά περίπτωση σύμφωνα με την
παρ.1 του Κεφαλαίου ΣΤ΄.
4. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση σε περισσότερες από μία
γλώσσες και με ανώτατο όριο έως δύο (2) γλώσσες ανά υποψήφιο/α, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτός/η πληροί τα προσόντα που απαιτούνται ανά περίπτωση. Σε τέτοια
περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν χωριστές προτάσεις ανά περίπτωση.
5. Στην παρούσα πρόσκληση δύνανται να υποβάλουν πρόταση εκπαιδευτικοί, οι οποίοι
είναι διορισμένοι σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπό την
προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο που θα κληθούν να υπογράψουν τη σύμβασή τους θα
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προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31
του ν. 3528/2007 (Α΄26). Σε περίπτωση μη προσκόμισης σχετικής άδειας, ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος προχωρά στον επόμενο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο.
6. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την καλή εκτέλεση του
διδακτικού έργου, το οποίο πρόκειται να τους ανατεθεί.
7. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
8. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8
Ν.1599/1986) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
9. Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία
και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή
συμπλήρωση της πρότασης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
10. Εμπειρία που τυχόν επικαλείται ο υποψήφιος και δεν προκύπτει από τα απαιτούμενα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν ανωτέρω, δεν θα μπορεί να
λαμβάνεται υπόψη.
11. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής
προτάσεων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου
υποψηφίου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με
την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας περί υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων η διαδικασία
ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, μετά την
εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί.
12. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται ο
υποψήφιος που έχει τα περισσότερα μόρια στο κριτήριο της διδακτικής εμπειρίας, κι αν
αυτά συμπίπτουν προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο της
συνέντευξης και σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των
υποψηφίων, λαμβάνονται υπόψη τα περισσότερα μόρια που συγκεντρώνουν οι
ισοβαθμούντες σε όλα τα υπόλοιπα μοριοδοτούμενα επιθυμητά προσόντα κατά τη σειρά
που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να
καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους
σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των
οριστικών πινάκων.
13. Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος
δεν προσέλθει στη συνέντευξη, αυτός απορρίπτεται και δεν μπορεί να αξιολογηθεί
περαιτέρω από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ενημέρωση προς τους υποψηφίους για τον
καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας της διενέργειας της συνέντευξης θα γίνεται με
αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους υποψηφίους, στο e-mail
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που έχουν δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας στην Πρόταση που θα υποβάλλουν (για το
λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα
στοιχεία επικοινωνίας τους). Η ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης καθορίζεται από τα
μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και δεν
δύναται να μεταβληθεί. Η συνέντευξη πραγματοποιείται δια ζώσης. Δίνεται όμως η
δυνατότητα διενέργειας αυτής εξ αποστάσεως με μέσα τηλεδιάσκεψης σε ειδικές
περιπτώσεις (ευπαθείς ομάδες) ή σε περίπτωση αιτιολογημένου αιτήματος του/ης
υποψήφιου/ας, τα οποία θα κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης (το
ακριβές μέσο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση διενέργειας της συνέντευξης με
μέσα εξ αποστάσεως ορίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης).
14. Ο μέγιστος αριθμός των διδακτικών ωρών που δύναται να ανατεθεί ανά δικαιούχο
καθορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, την εκδήλωση
ενδιαφέροντος των σπουδαστών, τη δημιουργία των τμημάτων και τις ώρες
διοργάνωσης αυτών. Σε περίπτωση που ο διδάσκων δεν έχει διαθεσιμότητα να αναλάβει
τη διδασκαλία κατά τις ημέρες και ώρες που του ανατίθενται, ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος δύναται να προχωρήσει στον επόμενο σε σειρά κατάταξης.
15. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς
περαιτέρω διαδικασία.
16. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης
υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως.
17. Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης υποψηφίου
θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως αυτό
ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
18. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. δεν αναλαμβάνει καμία
δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του
ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων. Η σύναψη της σύμβασης βρίσκεται σε συνάρτηση
με τις ανάγκες του έργου και την ύπαρξη απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη της
δαπάνης για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.
19. Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Ε.Κ.Π.Α. και την ισχύουσα νομοθεσία.
20. Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με πλήρη
αποδοχή των όρων διενέργειας αυτής.

Σελ. 7 από 13

ΑΔΑ: ΨΜΑ846ΨΖ2Ν-ΟΩΙ

Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Διδακτικό προσωπικό Ξένων Γλωσσών
Διδακτικό προσωπικό για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών

Ειδικότητα:

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με ασφάλιση ΕΦΚΑ Μισθωτών
(άρθρο31 του ν. 4186/2013).

Είδος Σύμβασης:

Αντικείμενο σύμβασης:

Διάρκεια σύμβασης:

Συνολικό κόστος έργου
ανά μήνα :

Τρόπος παραλαβής του
ανατεθέντος έργου:

Η δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διδασκαλία μιας ή
περισσότερων ξένων γλωσσών στο πλαίσιο των αναγκών του
Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών.
Η διάρκεια της σύμβασης θα ορίζεται έως εννέα (9) μήνες
(έναρξη - λήξη μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021,
όπως αυτό καθορίζεται από το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών)
με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους της σελ. 2
της παρούσας πρόσκλησης.
Το κόστος για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό
των είκοσι (20) ευρώ ανά διδακτική ώρα.
Το εν λόγω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου,
κάθε είδους νόμιμη κράτηση και ασφαλιστική εισφορά.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα
πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης
του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα
υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
•

Τόπος παροχής έργου:

•

Σε χώρους του Ε.ΚΠ.Α. όπως αυτοί υποδεικνύονται από
το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, εφόσον η διδασκαλία
διενεργείται δια ζώσης.
Εάν η διδασκαλία διενεργείται με μέσα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, ως τόπος παροχής του διδακτικού έργου
δύναται να οριστεί χώρος εκτός του Ε.Κ.Π.Α..

Ε. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Κριτήρια Αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

1. Σχέδιο Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα)*
α. Συνάφεια με την περιγραφή του αντικειμένου

0 – 25 μόρια

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/Θεωριών &
β. βιβλιογραφίας

0 – 10 μόρια
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γ. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης
Συνολική βαθμολογία κριτηρίου 1

0 – 15 μόρια
0 – 50 μόρια

2. Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίου
Αριθμός Διδακτικών ωρών

α.

Διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της ξένης
γλώσσας

Από 1.000 έως 2.000 ώρες: 5 μόρια
Από 2.001 έως 4.000 ώρες: 10 μόρια
Από 4.001 έως 6.000 ώρες: 15 μόρια
από 6.001 έως 8.000 ώρες: 20 μόρια
Ανώτατο όριο μορίων
20 μόρια
Κάθε δημοσίευση/ ανακοίνωση
λαμβάνει 0,5 μόριο.

β.

Δημοσιεύσεις/ Ανακοινώσεις σε συνέδρια σχετικές
με το αντικείμενο της θέσης

Πτυχίο / Βαθμός – συνάφεια με το αντικείμενο της
γ. θέσης
δ. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σχετικό με τη διδασκαλία
ξένης γλώσσας (διδακτική της γλώσσας, γλωσσολογία)
Μεταπτυχιακό δίπλωμα παρεμφερές ως προς το
αντικείμενο της θέσης
ε. Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με τη διδασκαλία
ξένης γλώσσας (διδακτική της γλώσσας, γλωσσολογία)
Διδακτορικό δίπλωμα παρεμφερές ως προς το
αντικείμενο της θέσης
Συνολική βαθμολογία κριτηρίου 2
Συνέντευξη**
Συνολική βαθμολογία κριτηρίων 1, 2 και
συνέντευξης

Ανώτατο όριο: 5 μόρια
θα αναγράφεται το πλήθος των
δημοσιεύσεων/ ανακοινώσεων για να
προκύπτει η αιτιολόγηση της
μοριοδότησης
Καλώς 5 μόρια
Λίαν Καλώς 10 μόρια
Άριστα 15 μόρια
5 μόρια
3 μόρια

5 μόρια
3 μόρια
50 μόρια
0-20 μόρια
0 – 120

Σελ. 9 από 13

ΑΔΑ: ΨΜΑ846ΨΖ2Ν-ΟΩΙ

* Το υποβληθέν σχέδιο διδασκαλίας θα υποστηριχθεί από τον/ην υποψήφιο/α στη
διάρκεια προφορικής συνέντευξης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης.
** Κατά το στάδιο της συνέντευξης οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν για τις διδακτικές τους
δεξιότητες και την εμπειρία τους στο χειρισμό των εκπαιδευόμενων, σύμφωνα με το
σχέδιο διδασκαλίας και το βιογραφικό σημείωμα αυτών.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τέσσερις (4) τριμελείς Επιτροπές
Αξιολόγησης του έργου με Κ.Ε. 0847 και τίτλο «Διαχείριση τελών εγγραφής και
φοίτησης του διδασκαλείου γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης», που έχουν οριστεί
σύμφωνα με την από 20.5.2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΑΔΑ:
ΩΖΗΡ46ΨΖ2Ν-8Κ8). Ειδικότερα, η 1η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ως αντικείμενο την
αξιολόγηση των υποψήφιων διδασκόντων για τις γλώσσες: Αγγλική, Γερμανική,
Ολλανδική, Νορβηγική, Σουηδική και Δανική. Η 2η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ως
αντικείμενο την αξιολόγηση των υποψήφιων διδασκόντων για τις γλώσσες: Γαλλική,
Ισπανική, Ιταλική, Πορτογαλική, Ρουμανική. Η 3η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ως
αντικείμενο την αξιολόγηση των υποψήφιων διδασκόντων για τις γλώσσες: Ρωσική,
Σερβική, Βουλγαρική, Πολωνική, Τσεχική, Τουρκική, Ουγγρική, Αλβανική,
Φινλανδική. Η 4η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των
υποψήφιων διδασκόντων για τις γλώσσες: Αραβική, Αιθιοπική, Ιαπωνική, Ινδική,
Κινεζική, Κορεατική, Περσική.
2. Η κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του ΕΛΚΕ και προβαίνουν στην αξιολόγησή τους για τις γλώσσες που
αφορά το πεδίο αρμοδιότητάς τους.
3. Η κάθε Επιτροπή απορρίπτει αιτιολογημένα τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί
εκπρόθεσμα, καθώς και τις προτάσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν ένα ή
περισσότερα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα
πρόσκληση.
4. Η κάθε Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση τα βιογραφικά τους σημειώματα,
τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία τους, τη διδακτική
εμπειρία, τα επιπρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, το σχέδιο διδασκαλίας
του μαθήματος ανά γλώσσα και τις άλλες συναφείς δραστηριότητες, σύμφωνα με τον ως
άνω πίνακα και εν συνεχεία καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους.
5. Η κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την αξιολόγηση των υποψηφίων ανά πεδίο της
αρμοδιότητάς της, συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης με τον τελικό πίνακα κατάταξης
των υποψηφίων ανά γλώσσα διδασκαλίας σύμφωνα με τον άνω πίνακα αξιολόγησης,
καθώς και πίνακα αποκλεισθέντων για τους υποψηφίους που αποκλείονται από τη
διαδικασία σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης (π.χ επειδή δεν κατέθεσαν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά), με ρητή αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους.
6. Η κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης αποστέλλει το σχετικό πρακτικό προς έγκρισή του στο
αρμόδιο όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και δημοσίευσή του στην ιστοσελίδα του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
7. Ο πίνακας κατάταξης αφορά στην αξιολόγηση των υποψηφίων και δεν αποτελεί
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δέσμευση του ΕΛΚΕ για σύναψη σύμβασης με τον/ην υποψήφιο/α. Η σύναψη
συμβάσεων γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του διδακτικού έργου και τα τμήματα που
δημιουργούνται ανά ξένη γλώσσα. Η δημιουργία τμημάτων ανά γλώσσα διδασκαλίας
εναπόκειται στο ενδιαφέρον του κοινού, ως εκ τούτου ο ΕΛΚΕ ή το Διδασκαλείο Ξένων
Γλωσσών του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη δημιουργία ή μη τμήματος ανά
γλώσσα διδασκαλίας.

Ζ. YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Κατά του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την
ανάρτηση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του πρακτικού
αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ
(http://www.elke.uoa.gr).
Η ένσταση ασκείται ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ενστάσεις
που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες,
ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης. Η ένσταση κατατίθεται είτε στο Πρωτόκολλο της Μ.Ο.Δ.Υ. του
Ε.Λ.Κ.Ε., είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr με
κοινοποίηση στο email του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών: secr@didaskaleio.uoa.gr,
σύμφωνα με τα οριζόμενα για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων.

Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ, του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα
του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Αθήνα, …./ …./ …..

ΠΡΟΤΑΣΗ

Προς το Ειδικό Επταμελές Όργανο
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Όνομα

: ……………………………………………………………….

Επώνυμο : ……………………………………………………………….
Δ/νση

: ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….
Ε-mail

: ………………………………………………………………

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης για την υπ’αρ. 035207/2020 πρόσκληση στο πλαίσιο του
ερευνητικού προγράμματος με Κ.Ε. 0847 και τίτλο «Διαχείριση τελών εγγραφής και
φοίτησης του διδασκαλείου γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης»
Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησή σας, σάς υποβάλλω πρόταση για την θέση Καθηγητή
Ξένων Γλωσσών, στο πλαίσιο διδασκαλίας της ακόλουθης γλώσσας :
Ξένη Γλώσσα
1

Αγγλική

2

Αιθιοπική

3

Αλβανική

4

Αραβική

5

Βουλγαρική

6

Γαλλική

7

Γερμανική

8

Δανική

9

Ιαπωνική

Σημειώσατε Χ
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10

Ινδική (Hindi)

11

Ισπανική

12

Ιταλική

13

Κινεζική (Μandarin)

14

Κορεατική

15

Νορβηγική

16

Ολλανδική

17

Ουγγρική

18

Περσική

19

Πολωνική

20

Πορτογαλική

21

Ρουμανική

22

Ρωσική

23

Σερβική

24

Σουηδική

25

Τουρκική

26

Τσεχική

27

Φινλανδική

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα
συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της
υπ’ αριθμ. 035207/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και
της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο / Η υποβάλλων/ ουσα πρόταση
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