
                                    

 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΣΤEΣ - ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ CORPUS+ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 

• ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΆ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ 
ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α1) 

• ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΆ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α2) 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: 

 
«Αριστοτελιστéς - Το συνεργατικό corpus+ του Αριστοτέλη» που συγχρηματοδοτείται  
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στην Ενιαία Δράση  
Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ –  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) σύμφωνα με την απόφαση ένταξης ΕΥΔΕ  
ΕΤΑΚ 3602 / 28.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΞΩ46ΜΤΛΡ-ΞΕΚ) με κωδικό Έργου Τ2ΕΔΚ -00093 και  
κωδικό ΟΠΣ 5069869. 

 
Η Action Plus ΚΟΙΝΣΕΠ 

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης 
έργου ή μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης. 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Το έργο Αριστοτελιστéς προτείνει να δημιουργήσει ένα καινοτόμο έργο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ παγκόσμιας 
απήχησης που αφορά στην αρχαία ελληνική γραμματεία, με ελληνική προστιθέμενη αξία αυτή τη φορά, 
το οποίο είναι απόλυτα δομημένο πάνω στο μοντέλο της ανοικτής καινοτομίας. Αντικείμενό του είναι 
η ανάπτυξη, ευρεία επίδειξη και αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την ευρεία και 
πολυδιάστατη ανάδειξη και αξιοποίηση του συνόλου των Αριστοτελικών κειμένων. Η πλατφόρμα αυτή 
θα λειτουργεί ως ένα κοινωνικά δικτυωμένο συνεργατικό περιβάλλον, που σημαίνει ότι οι χρήστες 
(ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές, ευρύ κοινό, σπουδαστές, εκπαιδευτικοί κ.ά.) θα μπορούν όχι μόνο να 
περιηγηθούν, να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν το έργο, αλλά και να συνεισφέρουν άμεσα και 
δημιουργικά σε αυτό.  
H αξία του έργου αφορά τη στροφή στο πώς προσεγγίζεται ένας κομβικός συγγραφέας με λύσεις που 
εισβάλλουν δημιουργικά και ενσωματώνονται αρμονικά στους παλιούς στέρεους και εγκαθιδρυμένους 
τρόπους μελέτης. Το έργο θα συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ανοιχτής 
καινοτομίας Πολιτισμού με εκμετάλλευση της συλλογικής ευφυΐας.  

 
 
 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ACTION PLUS ΚΟΙΝΣΕΠ - ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Α) ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Β) ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΑΘΗΝΑ, 12/8/2022 
 
 



                                    

 
ΠΑΚΕΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων – Μοντελοποίηση δεδομένων, υπηρεσιών διασυνδέσεων και χρηστών – 
Μεθοδολογία  
ΕΕ2: Τεχνολογικός σχεδιασμός εφαρμογών & υπηρεσιών  
ΕΕ3: Συνεργατικό μεταφραστικό έργο, σχολιασμός, διασταυρούμενες αναφορές. Παράδειγμα 
κοινωνικά δικτυωμένης ενεργής κοινότητας  
ΕΕ4: Ανάπτυξη συστημάτων & υπηρεσιών  
ΕΕ5: Πρότυπα επιδεικτικά φιλοσοφικά Εργαστήρια. Καινοτόμες υπηρεσίες επιχειρησιακής αξιοποίησης  
ΕΕ6: Καινοτόμες Εκδόσεις και Βιώσιμη Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων  
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης είναι από 28/07/2020 έως 
27/07/2023.  
Για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης η Action Plus ΚΟΙΝΣΕΠ προτίθεται να αναθέσει με  
σύμβαση μίσθωσης έργου τις παρακάτω συμβάσεις συνεργατών:  
 

ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΤΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

ΘΕΣΗ Α_1 

Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα 
παραδοτέα των εξής ενοτήτων εργασίας: 

 

ΕΕ5: Πρότυπα επιδεικτικά φιλοσοφικά Εργαστήρια. Καινοτόμες υπηρεσίες επιχειρησιακής 
αξιοποίησης  

 
Το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης εξειδικεύεται ως ακολούθως: 
 

• Σχεδιασμός, συντονισμός και ανάπτυξη  περιεχομένου για περιηγητικά και εκπαιδευτικά 
φιλοσοφικά εργαστήρια και υποστήριξη δράσεων επίδειξης.  
 

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 30.6.2023 με 
εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 5 Α/Μ, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης της σύμβασης: εντός του Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χρονικά χωρίς περιορισμό έως την λήξη της Πράξης για σοβαρό λόγο, 
ή σε περίπτωση χρονικής παράτασης της Πράξης, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Η 
ημερομηνία λήξης της υπό σύναψης σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων αυτής σε κάθε περίπτωση 
δεν θα μπορεί να ξεπερνά την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει. Στην περίπτωση που ο συνεργάτης είναι δημόσιος υπάλληλος, θα 
πρέπει υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει άδεια απασχόλησης από το 
αρμόδιο όργανο που να καλύπτει τουλάχιστον την παραπάνω αναφερόμενη χρονική  διάρκεια της 
σύμβασης. 

  
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

Το συνολικό κόστος της υπό σύναψη σύμβασης προβλέπεται στο ποσό των 15.000,00€. Στο 
προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται o αναλογών ΦΠΑ και κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση 
υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οι κατά νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές 
εισφορές του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται. 
Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης 
και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου 
στην πράξη, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Επιστημονικού  Υπευθύνου του έργου και την 
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή. 
Στην περίπτωση που ο συνεργάτης είναι δημόσιος υπάλληλος, το ποσό της σύμβασης δύναται να 
προσαρμοστεί προκειμένου να τηρηθούν οι περιορισμοί που τίθενται από την εθνική νομοθεσία, τον 



                                    

οδηγό διαχείρισης της Πράξης σχετικά με την μεθοδολογία καθορισμού της ωριαίας αποζημίωσής, τον 
καθορισμό των ωρών απασχόλησής τους και τα ανώτατα όρια αμοιβών. 

  
Υλοποίηση έργου - Παραδοτέα Συνεργάτη - Χρονοδιάγραμμα υποβολής Παραδοτέων – Παραλαβή 

Ο/Η συνεργάτης μπορεί εκτελέσει το έργο σε συνεργασία εξ αποστάσεως με την υποχρέωση 
συμμετοχής σε συναντήσεις εργασίας που θα γίνονται είτε δια ζώσης στην έδρα της Action Plus 
ΚΟΙΝΣΕΠ είτε διαδικτυακά. Επίσης, για το σκέλος των επιδεικτικών δράσεων θα οριστεί πρόγραμμα 
υλοποίησης με φυσική παρουσία του/της συνεργάτου. 
Ο/Η συνεργάτης θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Επιστημονικό  Υπεύθυνο και τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με 
τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού  Υπεύθυνου απαιτείται μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα 
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη 
σύμβαση. 
Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω στην 
παράγραφο, ο/η συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί -είτε ολικά είτε κατά τμήματα - 
την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη 
έκθεση παραχθέντος έργου  και την σχετική  βεβαίωση  παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου που 
εκτέλεσε ο συνεργάτης. 
Μετά τη λήξη της σύμβασης θα εκδίδεται από     τον Επιστημονικό   Υπεύθυνο βεβαίωση παραλαβής  και 
ολοκλήρωσης του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης και θα διενεργείται μονομερώς από την 
Action Plus ΚΟΙΝΣΕΠ εκκαθάριση της σύμβασης. 

  
Απαιτούμενα προσόντα 

  
        Πτυχίο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
        Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Φιλοσοφία 
        Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2) 

  
Επιθυμητά Προσόντα 

Διδακτορικός τίτλος σε αντικείμενο συναφές με την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (κριτήριο 1) 
Τεκμηριωμένη εμπειρία στην διδασκαλία αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (κριτήριο 2) 
Αποδεδειγμένη εξοικείωση με το Αριστοτελικό έργο (άρθρα, διδασκαλία, κλπ) (κριτήριο 3) 
  
Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων / επιθυμητών προσόντων οι ενδιαφερόμενοι 
υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
  
Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης 

Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα 
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται. 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» βαθμολογούνται στη συνέχεια σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: 

α/α ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Α1 Διδακτορικός τίτλος στην  Αριστοτελική Φιλοσοφία 20 

Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Β1 

Τεκμηριωμένη εμπειρία στην διδασκαλία αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας και επιστήμης 

Αριθμός ετών x 3 
(με ανώτατο όριο 

βαθμολογίας το 30) 
  

Β2 

Αποδεδειγμένη εξοικείωση με το Αριστοτελικό έργο _1 Αριθμός ετών 
διδασκαλίας x 3 

(με ανώτατο όριο 
βαθμολογίας το 30) 

  



                                    

Β3 

Αποδεδειγμένη εξοικείωση με το Αριστοτελικό έργο _1 Αριθμός 
δημοσιεύσεων x 2  
(με ανώτατο όριο 

βαθμολογίας το 20) 

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Γ1 

Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας οι 
ισοβαθμήσαντες θα 
κληθούν σε 
προσωπική 
συνέντευξη  

Βαθμολογία κάτω από 5 στη συνέντευξη 
σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε 
ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές 
δεξιότητες για τη θέση (όπως 
συνεργασίας, επικοινωνίας, κατανόησης 
αντικειμένου κλπ) και συνεπάγεται 
απόρριψη. Θα τηρούνται επίσης πρακτικά. 
  

0-10 
  

  
 

ΘΕΣΗ Α_2 

 
ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α_2.) 

 
Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου 

 
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα 
παραδοτέα των εξής ενοτήτων εργασίας: 

 

ΕΕ5: Πρότυπα επιδεικτικά φιλοσοφικά Εργαστήρια. Καινοτόμες υπηρεσίες επιχειρησιακής 
αξιοποίησης  

 
Το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης εξειδικεύεται ως ακολούθως: 
 

• Επιμέλεια περιεχομένου για τα περιηγητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια / υποστήριξη 
διοργάνωσης επιδεικτικών φιλοσοφικών εργαστηρίων. 

 
Χρονική Διάρκεια Σύμβασης 

Στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας συνάπτεται σύμβαση μερικής απασχόλησης, της τάξης του 20% 
(8 ώρες/εβδομάδα) ορισμένου χρόνου.  
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 30.4.2023 με 
εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 2 Α/Μ, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης της σύμβασης: εντός του Σεπτεμβρίου 2022.  
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χρονικά χωρίς περιορισμό έως την λήξη της Πράξης για σοβαρό λόγο, 
ή σε περίπτωση χρονικής παράτασης της Πράξης, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Η 
ημερομηνία λήξης της υπό σύναψης σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων αυτής σε κάθε περίπτωση 
δεν θα μπορεί να ξεπερνά την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει. Στην περίπτωση που ο συνεργάτης είναι δημόσιος υπάλληλος, θα 
πρέπει υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει άδεια απασχόλησης από το 
αρμόδιο όργανο που να καλύπτει τουλάχιστον την παραπάνω αναφερόμενη χρονική  διάρκεια της 
σύμβασης. 

 
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την υπό σύναψη σύμβαση προβλέπεται στο ποσό των 
5.000,00€. Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ 
παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οι κατά νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές 
εισφορές του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται. 



                                    

Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης 
και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου 
στην πράξη, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Επιστημονικού  Υπευθύνου του έργου και την 
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή. 
Στην περίπτωση που ο συνεργάτης είναι δημόσιος υπάλληλος, το ποσό της σύμβασης δύναται να 
προσαρμοστεί προκειμένου να τηρηθούν οι περιορισμοί που τίθενται από την εθνική νομοθεσία, τον 
οδηγό διαχείρισης της Πράξης σχετικά με την μεθοδολογία καθορισμού της ωριαίας αποζημίωσής, τον 
καθορισμό των ωρών απασχόλησής τους και τα ανώτατα όρια αμοιβών. 

 
Υλοποίηση έργου - Παραδοτέα Συνεργάτη - Χρονοδιάγραμμα υποβολής  Παραδοτέων – Παραλαβή 

Ο/Η συνεργάτης μπορεί εκτελέσει το έργο είτε δια ζώσης στην έδρα της Action Plus ΚΟΙΝΣΕΠ είτε 
διαδικτυακά (τηλεργασία).  
Ο/Η συνεργάτης θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Επιστημονικό  Υπεύθυνο και τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με 
τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού  Υπεύθυνου απαιτείται μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα 
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη 
σύμβαση. 
Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω, ο/η 
συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο Επιστημονικός 
Υπεύθυνος που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί -είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και 
ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 
παραχθέντος έργου  και την σχετική  βεβαίωση  παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου που 
εκτέλεσε ο συνεργάτης. 
Μετά τη λήξη της σύμβασης θα εκδίδεται από     τον Επιστημονικό   Υπεύθυνο βεβαίωση παραλαβής  και 
ολοκλήρωσης του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης και θα διενεργείται μονομερώς από την 
Action Plus ΚΟΙΝΣΕΠ εκκαθάριση της σύμβασης. 

 
Απαιτούμενα προσόντα 

 

• Πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

• Τεκμηριωμένη εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων 
 
Επιθυμητά Προσόντα 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Φιλοσοφία (κριτήριο 1) 
Τεκμηριωμένη εμπειρία στην  διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων / επιδεικτικών δράσεων και σε 
παιδαγωγική δραστηριότητα (κριτήριο 2) 
Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων / επιθυμητών προσόντων οι ενδιαφερόμενοι 
υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης 

 
Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα 
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται. 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» βαθμολογούνται στη συνέχεια σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Α1 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Φιλοσοφία 70 

Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Β1 

Τεκμηριωμένη εμπειρία στην  διοργάνωση εκδηλώσεων / 
επιδεικτικών δράσεων 

Αριθμός ετών x 3 
(με ανώτατο όριο 

βαθμολογίας το 30) 
 



                                    

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Γ1 

Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας οι 
ισοβαθμήσαντες θα 
κληθούν σε 
προσωπική 
συνέντευξη  

Βαθμολογία κάτω από 5 στη συνέντευξη 
σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε 
ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές 
δεξιότητες για τη θέση (όπως 
συνεργασίας, επικοινωνίας, κατανόησης 
αντικειμένου κλπ) και συνεπάγεται 
απόρριψη. Θα τηρούνται επίσης πρακτικά. 
 

0-10 
 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, 
μέχρι την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 και ώρα 17.00.  

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@action-plus.gr. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για την τεκμηρίωση των προσόντων τους (απαιτούμενα και 
επιθυμητά) να υποβάλλουν, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου για το οποίο κάθε φορά 
πρόκειται και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές σε σχετικά έργα, 
εργασίες ή συμμετοχή σε κοινότητες εμπειρίας κλπ. 

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί 
από Ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και 
ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 

• Η επαγγελματική εμπειρία  αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικού 
φορέα στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της  ασφάλισης, με βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη, με συμβάσεις εργασίας, με συμβάσεις έργου που 
έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή με δελτία παροχής υπηρεσιών που να 
καλύπτουν την χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.  Σε περίπτωση που δεν είναι 
εφικτή η συγκέντρωση των δικαιολογητικών είναι αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση με την 
υποχρέωση τα εν λόγω δικαιολογητικά να προσκομιστούν σε πρώτη ζήτηση. 

• Στην περίπτωση έρευνας ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα η απαιτούμενη 
επαγγελματική εμπειρία, αποδεικνύεται με βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου στην οποία 
θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό έργο ή πρόγραμμα ο τίτλος, η διάρκεια απασχόλησης 
του υποψηφίου και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με τον φορέα. 
Επιπλέον, βεβαίωση ή συστατική επιστολή του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα 
αναγράφονται, για κάθε ερευνητικό έργο ή πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος 
συμμετοχής του υποψηφίου και η συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου. Σε 
περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκέντρωση των δικαιολογητικών είναι αποδεκτή 
υπεύθυνη δήλωση με την υποχρέωση τα εν λόγω δικαιολογητικά να προσκομιστούν σε πρώτη 
ζήτηση. 

• Οι τεχνικές γνώσεις και εμπειρία αποδεικνύεται με αναλυτικές βεβαιώσεις εργασιακής 
εμπειρίας, πιστοποιήσεις, πρόγραμμα σπουδών, συστατικές επιστολές καθώς και κάθε άλλο 
πρόσφορο μέσο με το οποίο τυχόν τεκμηριώνεται η ζητούμενη εμπειρία (π.χ. αντικείμενο 
συμβάσεων έργων που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος, κ.λ.π.). Σε περίπτωση 
που δεν είναι εφικτή η συγκέντρωση των δικαιολογητικών είναι αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση 
με την υποχρέωση τα εν λόγω δικαιολογητικά να προσκομιστούν σε πρώτη ζήτηση. 

• Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τίτλου σπουδών ξένης 
γλώσσας, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο ελληνικό 
δημόσιο. Οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων αρκεί να επισυνάψουν φωτοτυπία 
επικυρωμένη του πτυχίου του ξενόγλωσσου τμήματος. Οι κάτοχοι προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών τίτλων Ιδρυμάτων του εξωτερικού αρκεί να επισυνάψουν τον πρωτότυπο τίτλο 

mailto:info@action-plus.gr


                                    

Ιδρύματος του εξωτερικού συνοδευόμενο από την επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική.  

• Για τις δημοσιεύσεις βιβλίων και άρθρων/περιοδικών απαιτείται να επισυνάπτεται η σελίδα 
τίτλου, η σελίδα περιεχομένων ή/και η σελίδα που φέρει το όνομα του 
συγγραφέα/μεταφραστή ή σχετική βεβαίωση του εκδότη-επιμελητή. Εφόσον πρόκειται για 
ψηφιακό υλικό, απαιτείται αναφορά στο ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο έχει αναρτηθεί 
το υλικό (καταγραφή του URL). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, πέραν των ως άνω υποχρεωτικών δικαιολογητικών, να 
συνυποβάλλουν οποιοδήποτε συναφές προς το αντικείμενο της πρόσκλησης και του έργου για το 
οποίο ενδιαφέρονται στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την 
εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους. 

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως άνω αποκλειστικά ηλεκτρονικά. 

Με την υποβολή των προτάσεών τους οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους 
της παρούσας και παραιτούνται του δικαιώματος αμφισβήτησης της νομιμότητας των όρων της ή 
προσβολής της για οποιονδήποτε λόγο.  
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

 
Την αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση και επιλογή θα πραγματοποιηθεί µε βάση τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά 
των ενδιαφερομένων όπως αυτά έχουν κατατεθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε περίπτωση που  
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν ήδη κατά τα άνω υποβληθεί χρήζουν διευκρίνισης, καλεί 
εγγράφως τους υποψηφίους να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις, μέσα σε εύλογη προθεσμία που 
θα αναφέρεται στη σχετική έγγραφη πρόσκληση. Η απάντηση των υποψηφίων, δεν επιτρέπεται να έχει 
ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 
υποβάλλεται από τους υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη. 
Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών για κάθε κατηγορία συμβάσεων θα αξιολογηθούν 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίστηκαν παραπάνω στη παρούσα πρόσκληση στη περιγραφή και 
τα προαπαιτούμενα κάθε κατηγορίας σύμβασης. 

Ανά κατηγορία σύμβασης οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα βαθμολογηθούν µε βάση τον 
αντίστοιχο πίνακα βαθμολόγησης και θα καταταχθούν σύμφωνα µε το συνολικό άθροισμα της 
βαθμολογίας τους σε φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι ισοβαθμήσαντες θα κληθούν σε 
προσωπική συνέντευξη. Θα τηρούνται επίσης πρακτικά. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο www.aristotelistes.gr. 

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα: 

• Υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

• Πρόσβασης, εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς 
φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων 
υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 του ν. 2690/1999 και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του ν.4624/2019 και ιδίως  στην παράγραφο  2γ αυτού, ήτοι 
όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους έννομο συμφέρον για την θεμελίωση, άσκηση ή 
υποστήριξη νομικών αξιώσεων και  έχουν  δεσμευτεί έναντι  της Action Plus ΚΟΙΝΣΕΠ ότι τα 
δεδομένα θα τα επεξεργαστούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν.  

Τυχόν ενστάσεις ή αίτηση πρόσβασης υποβάλλονται στην Action Plus ΚΟΙΝΣΕΠ ιδιοχείρως ή με 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier). 
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση ή 
Αίτηση πρόσβασης - Πρόσκληση µε Κωδικό: ΠΧΧΧ_ηη-μμ-εεεε». Το εμπρόθεσμο της ένστασης ή της 



                                    

αίτησης πρόσβασης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήµανσης που φέρει ο φάκελος 
αποστολής. 
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή των αιτήσεων πρόσβασης 
είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης που περιέρχονται (ιδιοχείρως) στην υπηρεσία ή φέρουν την 
ταχυδρομική σήμανση μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου 
αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες) και δεν εξετάζονται. 
Ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης που περιέρχονται (ιδιοχείρως) στην υπηρεσία ή φέρουν την 
ταχυδρομική σήμανση μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου 
αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες) και δεν εξετάζονται. 
Σε περίπτωση παραίτησης του υποψήφιου που έχει επιλεγεί από το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης ή 
σε κάθε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής σύμβασης από αυτόν, η Action Plus ΚΟΙΝΣΕΠ δύναται χωρίς 
προσφυγή σε νέα πρόσκληση να επιλέξει τον επόμενο υποψήφιο σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης 
που περιλαμβάνει το πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης. 
Σημειώνεται ότι η Action Plus δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που υποβάλλουν 
οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της 
σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια της Action Plus την οποία ασκεί όταν και 
όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου.  
H Action Plus δικαιούται σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε μερική οριστικοποίηση αποτελεσμάτων 
και στην σύναψη των συμβάσεων σε διαφορετικούς χρόνους.  
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κ. Στέφανος Καϊάφας 210 3230102,  e-mail: info@action-plus.gr  
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