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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

          

                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και 

Εφήβου» (αρ. ΦΕΚ 951/27-5-2015 τεύχος 2ο)  

 

 

Για τις ανάγκες της Πράξης/Δράσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΠΜΣ 

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» (αρ. ΦΕΚ 951/27-5-2015 τεύχος 2ο)  

που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθ. Αντωνία Παπαστυλιανού ζητείται άτομο για την 

διοικητική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη/Δράση έχει ετήσιο προϋπολογισμό 

57.600,00 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών 

και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου 

είναι από 15/9/2015 έως 15/7/2016. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ 

θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.  

 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), 

όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 
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Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν σύντομη 

περιγραφή του έργου (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που 

απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν 

το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα 2) την οποία 

καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

στο οποίο θα επισυνάπτονται  απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, 

βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την 

κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους στην παρακάτω διεύθυνση:  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Γραμματεία του Τμήματος ΦΠΨ Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (3
ος 

όροφος, γραφείο 303) ΤΚ 15703 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 

Αυγούστου 2015 (20/8/2015), και ώρα 13:30. 

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τη Γραμματεία του 

Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α. μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η 

Επιτροπή Αξιολόγησης ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των 

φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία 

που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 
ανωτέρω, επιλέγεται/επιλέγονται εκείνη/εκείνες που κρίνεται πιο κατάλληλη/-
ες. Στη συνέχεια, συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους 
επιλεχθέντα/-ες στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). 

2. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προτάσεων. 

3. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
(προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από 
ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους 
τίτλους τους (απλό αντίγραφο της νομίμως επικυρωμένης μετάφρασης). Οι 
τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από  απλό αντίγραφο εκ του 
πρωτοτύπου του πιστοποιητικού αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το 
ΔΟΑΤΑΠ, επί ποινή απαραδέκτου. 

4. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά 
διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - 
αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη 
σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης 
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα 
ειδοποιηθούν εγγράφως. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η 
πρόταση του ενδιαφερόμενου  α) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό 
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τίτλο σπουδών β) με την μεγαλύτερη εμπειρία γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο 
βασικό τίτλο σπουδών  

5. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της 
πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος, 
σε περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος 
εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του 
επιλεχθέντος θα γίνει με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο 
πίνακα κατάταξης. 

7. Ο Ειδικός Λογαριασμός 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, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με 
τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως 
των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό 
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ειδικό 
Λογαριασμός Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.. 

9. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το 
άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό 
ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 
50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). 

10. Για τους άρρενες υποψηφίους: Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

 

 

1. Ειδικότητα: Απόφοιτος  Τμήματος Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών 

Επιστημών /  Επιστημών της Αγωγής 

Πλήθος συνεργατών: ‘Ενα (1) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης έργου: 

Διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. και συγκεκριμένα: 

Οργάνωση και συντονισμό της διοικητικής λειτουργίας του 

ΠΜΣ (διοικητικά θέματα, ακαδημαϊκά θέματα, θέματα 

φοιτητών, παρακολούθηση λειτουργίας προγράμματος 

σπουδών, επικοινωνία και συνεργασίες με τομείς/φορείς 

του Τμήματος ΦΠΨ και του ΕΚΠΑ, επικοινωνία με 

φοιτητές,  οικονομική διαχείριση,  ενημέρωση της 

ιστοσελίδας του ΠΜΣ κά). 

 

Διάρκεια σύμβασης 

μίσθωσης έργου: 

Η διάρκεια είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να 

παραταθεί  χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και 
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των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα 

πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης 

εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω 

πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 700,00€  το μήνα 

συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία 

μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. 

Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή 

άλλο νόμιμο παραστατικό. 

Απαραίτητα προσόντα: • Πτυχίο Κοινωνικών / Ανθρωπιστικών Επιστημών/ 

Επιστημών της Αγωγής 

• Γνώση ξένης γλώσσας –Αγγλικής- τουλάχιστον σε 

επίπεδο Αdvanced (C1) πολύ καλή χρήση Office & 

Internet  

• Στατιστικό  πακέτο SPPS (που να τεκμηριώνεται με 

ερευνητική ή με εργασιακή εμπειρία) 

•  Εμπειρία διαχείρισης έργου / διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξη 

 

Επιθυμητά προσόντα: • Μεταπτυχιακές Σπουδές σε αντικείμενο των 

Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Σπουδών/Επιστημών της 

Αγωγής 

• Δύο συστατικές επιστολές από εργοδότη ή 

επαγγελματία που γνωρίζει καλά τον/την υποψήφιο/α 

 

Τόπος παροχής έργου: Αθήνα  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1.  Oι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα προσόντα 

απορρίπτονται από την επιτροπή αξιολόγησης. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα 

απαραίτητα προσόντα, καλούνται σε συνέντευξη από την προαναφερόμενη επιτροπή. 

 Εν συνεχεία, με την ολοκλήρωσή των συνεντεύξεων, η επιτροπή βαθμολογεί (α) τις 

προτάσεις ως προς τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα  των υποψηφίων, όπως 

αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων 

και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, και (β) τη συνέντευξη. 

2. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1 Απαραίτητα προσόντα 60 60% 

1α Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε 10  
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αντικείμενο των 

Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών 

Σπουδών/Επιστημών της 

Αγωγής 

 Ξένη γλώσσα (Αγγλικά) 

τουλάχιστον σε επίπεδο 

Αdvanced (C1)  

10  

1γ Πολύ καλή χρήση Office & 

Internet, Στατιστικό  πακέτο 

SPPS (που να τεκμηριώνεται 

με ερευνητική ή με 

εργασιακή εμπειρία) 

10+10  

 Εργασιακή Εμπειρία : Σε θέση 

διοικητικής και γραμματειακής 

υποστήριξης σε δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα, (1 έως 2 έτη: 

10 μόρια ανά έτος) 

10+10  

2 Επιθυμητά προσόντα 20 20% 

2α Μεταπτυχιακές Σπουδές σε 

αντικείμενο των 

Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών 

Σπουδών/Επιστημών της 

Αγωγής  

15  

2β 2 Συστατικές επιστολές  2.5+2.5  

3 Συνέντευξη 20 20% 

 

 

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στη Γραμματεία του Τμήματος 

Φ.Π.Ψ. του ΕΚΠΑ (Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (3
ος 

όροφος, γραφείο 303) ΤΚ 15703) εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 

της Επιτροπής Αξιολόγησης, με την οποία εγκρίνεται η επιλογή των συνεργατών και ο πίνακας 

κατάταξης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης κοινοποιείται με την 

ανάρτησή της στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του EKΠΑ 

(στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης). Εκτιμάται ότι τα 

αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών από την ανάρτηση της παρούσας 

πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δείξουν εύλογο ενδιαφέρον παρακολουθώντας 

στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης αν έχουν αναρτηθεί τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης (απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης). Σε περίπτωση 

υποβολής ενστάσεων το Τμήμα θα ορίσει Επιτροπή μελέτης των ενστάσεων αυτών. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του 
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άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999). 

 

Πληροφορίες: κα Ε. Τουλιάτου,   τηλ. 210 7277466. 

  

  

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. 

 

ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο τίτλος του Π.Μ.Σ. είναι η «Εφαρμοσμένη  Ψυχολογία Παιδιού και  Εφήβου».  

2. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι η Καθ. Αντωνία Παπαστυλιανού, του Τμήματος 

Φ.Π.Ψ., του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

3. Η χρονική διάρκεια για  το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  ορίζεται σε τέσσερα 

(4) διδακτικά εξάμηνα και η μέγιστη σε έξι (6).  

4.  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  απονέμει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού  και Εφήβου» με δύο 

κατευθύνσεις:  Κατεύθυνση «Ψυχολογία» και Κατεύθυνση «Εκπαίδευση». 

 Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη μελέτη και αξιοποίηση επιστημονικών θεωριών, αρχών και  

πρακτικών της  Ψυχολογίας για την κατανόηση και προαγωγή της εκπαιδευτικής 

διεργασίας και της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων με απώτερο σκοπό την 

πρόληψη, αξιολόγηση, παρέμβαση και έρευνα από πτυχιούχους των Τμημάτων 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καθώς και Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνικών 

και  Ανθρωπιστικών Επιστημών των ΑΕΙ, της ημεδαπής καθώς και των αντίστοιχων 

Τμημάτων της αλλοδαπής, με πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, πτυχιούχους 

Τμημάτων Λογοθεραπείας και Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ).  

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά από επιτυχείς εισαγωγικές 

εξετάσεις και συνέντευξη. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τη διδασκαλία 12 μαθημάτων-

σεμιναρίων, Διπλωματική εργασία και Πρακτική ΄Ασκηση διάρκειας 800 ωρών 
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(ανάλογα με την κατεύθυνση «Ψυχολογία» ή «Εκπαίδευση») η οποία 

πραγματοποιείται σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής 

αγωγής όλων των βαθμίδων και λοιπούς δημόσιους και  ιδιωτικούς φορείς που 

ασχολούνται με παιδιά και εφήβους. Η Πρακτική ΄Ασκηση συμπληρώνεται με Εποπτεία 

από εξειδικευμένους  επαγγελματίες.  

Ο κατά διετία αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσι-

τέσσερις  (24) φοιτητές/τριες. 

Ο προϋπολογισμός του έργου κατ έτος, ορίζεται στο ποσόν των 57.600,00 Ευρώ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

Αθήνα,   …./ …./ …..    

Όνομα        : ………………………………………………………………. 

Επώνυμο   : ………………………………………………………………. 

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

Τηλέφωνο : ………………………………………………………………. 

Ε-mail        : ……………………………………………………………… 

     ΠΡΟΤΑΣΗ   

                                                 ΠΡΟΣ ………………………….. 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κατάρτιση  σύμβασης μίσθωσης έργου για τη Διοικητική υποστήριξη του έργου με 

τίτλο «Εφαρμοσμένη  Ψυχολογία Παιδιού και  Εφήβου». 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησή σας, σάς υποβάλλω πρόταση για την 

Διοικητική υποστήριξη του έργου με τίτλο «Εφαρμοσμένη  Ψυχολογία Παιδιού και  

Εφήβου». 

 

       Ο / Η υποβάλων/ ουσα Πρόταση 
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