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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού
δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον
Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2016-17, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλουν πρόταση, ως εξής:
H ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα, τα οποία προσφέρονται από την
ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη
Ρόδο, την Κοζάνη, τη Μυτιλήνη, το Άργος και τη Λιβαδειά:
Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου
 Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρητικό υπόβαθρο και εφαρμογές
 Θεωρίες Επαγγελματικής ανάπτυξης- Λήψης απόφασης & Συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας
 Εργαστήριο Ανάπτυξης δεξιοτήτων συμβουλευτικής και νέες τεχνολογίες
 Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣΥΕΠ: Στατιστική και Έρευνα
 Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη Ι
 Οργανωτική Ψυχολογία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αγορά εργασίας
Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου
 Εισαγωγή στην επαγγελματική αξιολόγηση και ψυχομετρία
 Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη ΙΙ
 Συμβουλευτική στη δια βίου ανάπτυξη
 Συμβουλευτική κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική,
μειονότητες, ΑΜΕΑ, κ.λπ.)
 Συμβουλευτική και οικογένεια
Προϋπόθεση για την ανάθεση διδακτικού έργου στα θεωρητικά μαθήματα είναι η κατοχή
διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται
ενώ για τα εργαστηριακά μαθήματα προϋπόθεση είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται.
Κριτήρια επιλογής:
Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα εξής:
• Η συνάφεια της Διδακτορικής Διατριβής ή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με
το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος (βλ. κριτήρια αξιολόγησης 1 και 2 ).
• Το συναφές επιστημονικό – συγγραφικό έργο της τελευταίας δεκαετίας: επιστημονικές
δημοσιεύσεις του ερευνητικού έργου του υποψηφίου σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά
περιοδικά, σε Πρακτικά σε Διεθνή ή Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια, συγγραφή βιβλίων
ή κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία, συλλογικά έργα κλπ (βλ. κριτήρια αξιολόγησης
3,4,5,6,7, 8).
• Το συνολικό διδακτικό έργο σε ΑΕΙ (βλ. κριτήριο αξιολόγησης 9).
• Το συναφές επιμορφωτικό έργο (βλ. κριτήριο αξιολόγησης 10).
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Η αμοιβή των συνεργατών καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης των διδακτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση)
των ωρών διδασκαλίας ή η λύση της σύμβασης, με απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και
Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που γνωστοποιείται έγκαιρα στον/στην συνεργάτη/τιδα.
Οι συνεργάτες έχουν υποχρέωση να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν
το εξάμηνο που έληξε ή να οριστούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές και στις επαναληπτικές
εξετάσεις του εξαμήνου, καθώς και να εποπτεύσουν διπλωματικές εργασίες.
Δικαίωμα υποβολής πρότασης
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ανωτέρω
προσόντα. Κάθε πρόταση μπορεί να δηλώνει ενδιαφέρον για δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο σε
μία και μόνο πόλη.
Τόπος/Χρόνος υποβολής πρότασης
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε ειδική φόρμα (www.aspete.gr)
έως τις 23/9/2016.
Η ΑΣΠΑΙΤΕ θα ζητήσει σύμφωνα με τους Πίνακες κατάταξης, όπως θα διαμορφωθούν βάσει των
δηλωθέντων από τους υποψήφιους στοιχείων, ανά μάθημα και ανά πόλη, σύμφωνα με τις
ανάγκες του Προγράμματος, την άμεση κατάθεση φακέλου με το σύνολο των δικαιολογητικών
για έλεγχο. Η αποστολή του φακέλου θα γίνεται με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Γενικό
Πρωτόκολλο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά για ανάθεση εκπαιδευτικού έργου Π.Ε.ΣΥ.Π. 2016-17 στην πόλη
………………………….».
Επισημαίνεται ότι για την υποβολή των δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόμενα από το Ν. 4250, άρθρο
1 (ΦΕΚ 74/26-3-2014):
Τίτλοι και πιστοποιητικά της αλλοδαπής
• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει
να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
• Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή
την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26−12−1913/1−2−1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο
«Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 4194/2013 / ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α ́), μεταφράσεις
ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά τα την 27.09.2013 γίνονται δεκτές
εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την
οποία μετέφρασε.
• Σημειώνεται ότι, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της
ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την
προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι
στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των
τίτλων.
• Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
• Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Τίτλοι και πιστοποιητικά της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά –
βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.)
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη
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θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση θα γίνει από επιστημονικές επιτροπές που θα συγκροτηθούν για το σκοπό αυτό.
Oι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας 5 ημερών από την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Μετά την πάροδο των πέντε ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν εξετάζεται
για κανένα απολύτως λόγο ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν αίτημα απορρίπτεται ως μη αποδεκτό.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε
αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης στον Ειδικό Λογαριασμό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012
έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει έννομο
συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
Η παρούσα δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συμβάσεις με
τους ενδιαφερόμενους. Επαφίεται στη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και
σε ποιο αριθμό, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερόμενων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Ερευνών
Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΣ: ΑΣΠΑΙΤΕ

(υπόδειγμα ηλεκτρονικής φόρμας)

Πρόταση
σύναψης σύμβασης μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου
για το Πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ 2016-17

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα πατρός

Α.Δ.Τ.

Διεύθυνση:
Οδός

Αριθ.

Τηλέφωνο

e-mail

Τ.Κ.

Πόλη

Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης
εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για το Πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ 2016-17 βάσει των παρακάτω:
Γνωστικό Αντικείμενο
(σημειώστε μόνο έως δύο γνωστικά αντικείμενα ανά εξάμηνο)

Πόλη ΑΣΠΑΙΤΕ
(σημειώστε μόνο μία Πόλη ΑΣΠΑΙΤΕ)

Κωδ.
Α1

Κωδ.
1

Περιγραφή
Αθήνα

Α2

2

Θεσσαλονίκη

Α3

3

Πάτρα

Α4

4

Βόλος

Α5

5

Ιωάννινα

Α6

6

Ηράκλειο Κρήτης

7

Ρόδος

Β1

8

Κοζάνη

Β2

9

Μυτιλήνη

Β3

10

Άργος

Β4

11

Λιβαδειά

Β5

Α’ εξάμηνο
Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία.
Θεωρητικό υπόβαθρο και εφαρμογές
Θεωρίες Επαγγελματικής ανάπτυξης- Λήψης
απόφασης & Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
Εργαστήριο Ανάπτυξης δεξιοτήτων
συμβουλευτικής και νέες τεχνολογίες
Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣΥΕΠ:
Στατιστική και Έρευνα
Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην
προσωπική ανάπτυξη Ι
Οργανωτική Ψυχολογία, διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού, αγορά εργασίας
Β’ εξάμηνο
Εισαγωγή στην επαγγελματική αξιολόγηση και
ψυχομετρία
Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην
προσωπική ανάπτυξη ΙΙ
Συμβουλευτική στη δια βίου ανάπτυξη
Συμβουλευτική κοινωνικά ευάλωτων ομάδων
(Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, μειονότητες,
ΑΜΕΑ, κ.λπ.)
Συμβουλευτική και οικογένεια

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

………………………………, …../…../20…
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η
(Όνομα και Υπογραφή)

Συμπληρώστε και υπογράψτε και τη σελίδα «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμοί

Συναφές

Βαθμοί

Σχετικά συναφές

Βαθμοί

Μη συναφές

(σημειώστε με ένα x μόνο μία επιλογή για κάθε κριτήριο)

1.Διδακτορικό Δίπλωμα
για το 1ο γνωστικό αντικείμενο Α’ εξαμήνου – Κωδ.:….
για το 2ο γνωστικό αντικείμενο Α’ εξαμήνου – Κωδ.:….
για το 1ο γνωστικό αντικείμενο Β’ εξαμήνου – Κωδ.:….
για το 2ο γνωστικό αντικείμενο Β’ εξαμήνου – Κωδ.:….

0

10

20

0

10

20

0

10

20

0

10

20

(συμπληρώνεται
μόνο
στην
περίπτωση
μη
κατοχής
Διδακτορικού Διπλώματος)

2.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
για το 1ο γνωστικό αντικείμενο Α’ εξαμήνου – Κωδ.:….
για το 2ο γνωστικό αντικείμενο Α’ εξαμήνου – Κωδ.:….
για το 1ο γνωστικό αντικείμενο Β’ εξαμήνου – Κωδ.:….
για το 2ο γνωστικό αντικείμενο Β’ εξαμήνου – Κωδ.:….

0

10

20

0

10

20

0

10

20

0

10

20

Επιστημονικό – Συγγραφικό Έργο
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο κατά την τελευταία δεκαετία
Νο
3
4
5
6
7
8

Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικού έργου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
με κριτές ή μονογραφίες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με
κριτές
Συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους
Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικού έργου σε Ελληνικά επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
Συγγραφή βιβλίων
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων με
κριτές

Χρόνος

9

10

Συνολικό διδακτικό
έργο σε ΑΕΙ
(Παν/μια – ΤΕΙ –
ΑΣΠΑΙΤΕ)

Συνολικό
επιμορφωτικό έργο
(ΙΕΠ, ΕΚΔΔΑ, ΠΕΚ,
ΟΕΠΕΚ, και άλλους
δημόσιους φορείς)

(σημειώστε
μία επιλογή)

(σημειώστε
μία επιλογή)

Βαθμός

Βαθμοί
X3
x2
x2
X2
x2
X1

Βαθμός

Όχι

0

0

έως 33 ώρες

4

2

έως 66 ώρες

8

4

έως 99 ώρες

12

6

έως 132 ώρες

16

8

> 132 ώρες

20

10

………………………………, …../…../20…
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η
(Όνομα και Υπογραφή)
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