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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΠΡΟ 
ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΔΧΝ  

 
 Ο Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο ΚΥΑ 679/22-8-96 (ΦΔΚ 826 η.Β’), όπσο ηζρύεη ζήκεξα, ηνπ Οδεγνύ ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ 
Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4386/2016 (ΦΔΚ Α 83), ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 
απηνρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπηπμε – Τερληθή & Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε 
ησλ έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ΔΛΚΔ» κε Δπηζηεκνληθό Υπεύζπλν ηνλ Πξόεδξν ηεο 
Δπηηξνπήο Δξεπλώλ θαη θαη’ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ. 7/06-03-17 απόθαζεο ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ αλαθνηλώλεη όηη ελδηαθέξεηαη λα ζπλάςεη 
ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο ζύκθσλα κε ηα θάησζη. 

Πποϋποθέζειρ ςποβολήρ ππόηαζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ 

 Οη ελδηαθεξόκελνη/εο πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη ηνπο απαηηνύκελνπο ηίηινπο ζπνπδώλ 
κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξόηαζεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο ζηελ Πξόζθιεζε θαη γεληθόηεξα, λα ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπο 
ζσξεπηηθά όια ηα απαηηνύκελα πξνζόληα κέρξη ηελ ελ ιόγσ εκεξνκελία. 

 Οη άλδξεο ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο ή λα έρνπλ ιάβεη αλαβνιή γηα 
όιν ην ρξόλν δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. 

 Οη ελδηαθεξόκελνη/εο δελ πξέπεη λα έρνπλ θώιπκα από πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία.  
ΘΔΣΗ 80000-01: 

              Γηνηθεηηθόο Υπάιιεινο 

 Απαηηνύκελα πξνζόληα - 
Κξηηήξηα 

Παξαηεξήζεηο 
Μνλάδεο 

βαζκνιόγεζεο 

Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο 
Οηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο  

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
10 κνλάδεο 

Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εηώλ ζηελ 
δηαρείξηζε θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ, 
εξεπλεηηθώλ ή/θαη άιισλ 

πξνγξακκάησλ (κέγηζην 50 κνλάδεο)  

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
5 κνλάδεο x έηε 

Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) κελώλ 
ζηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο Δηδηθώλ 

Λνγαξηαζκώλ ΑΔΙ (κέγηζην 20 
κνλάδεο)  

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
1 κνλάδα x κήλεο 

Απνδεδεηγκέλε άξηζηε γλώζε Αγγιηθήο 
γιώζζαο 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
10 κνλάδεο 

Απνδεδεηγκέλε άξηζηε γλώζε δεύηεξεο 
μέλεο γιώζζαο 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
5 κνλάδεο 

Απνδεδεηγκέλε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ 
ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ 
θαη (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
10 κνλάδεο 
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Απνδεδεηγκέλε γλώζε ρξήζεο 
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο Δηδηθώλ Λνγαξηαζκώλ  

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
15 κνλάδεο 

Δπηπξόζζεηα πξνζόληα: Απνδεδεηγκέλε γλώζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ 
ζπζηήκαηνο RESCOM, ε νπνία ζα βεβαηώλεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε εξγνδόηε. 
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Γηνηθεηηθή Υπνζηήξημε ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο 
ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ. 
Πην αλαιπηηθά, ην έξγν απηό ζα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά: 

- Υπνζηήξημε ησλ Δπηζηεκνληθώλ Υπεπζύλσλ ησλ έξγσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 
έξγσλ (πξνθεξύμεηο δηαγσληζκώλ, πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 
πξνζσπηθό, ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ, ζπκβάζεηο πξνζσπηθνύ, θιπ). 

- Υπνζηήξημε θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο λνκηκόηεηαο ησλ ππό έγθξηζε 
αλαζέζεσλ κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ην εζσηεξηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ 
ΔΛΚΔ θαη ηνπο εηδηθόηεξνπο νδεγνύο δηαρείξηζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ. 

- Υπνζηήξημε θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ θαη 
ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ηνπ ΔΛΚΔ. 

- Γηαρείξηζε πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο– ResCom.  
- Δπεμεξγαζία εκεξήζησλ δηαηάμεσλ, πξαθηηθώλ θαη απνζπαζκάησλ ΔΓΔΛ. 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο: Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα εηθνζηηέζζεξηο κήλεο, κε 
δπλαηόηεηα παξάηαζεο ή αλαλέσζεο έσο ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ 
ζα ζπλαθζεί λέα ζύκβαζε. 
Πνζό ζύκβαζεο: H ακνηβή κηθηά κεληαίσο ζα θαζνξίδεηαη βάζεη: i. ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ λ.4354/2015 (176 Α) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 
Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α) πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, 
ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ (ΝΠΓΓ) θαη Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) θαζώο θαη ησλ 
ΓΔΚΟ ηνπ θεθ. Α’ ηνπ λ. 3429/2005 (Α 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο» θαη ii. ηηο 
ζρεηηθέο νδεγίεο κε αξ. πξση. 2/31029/ΓΔΠ/06.05.2016 (ΑΓΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ηνπ Γεληθνύ 
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

ΘΔΣΗ 80000-02: 
     Γηνηθεηηθόο Υπάιιεινο 

Απαηηνύκελα πξνζόληα - Κξηηήξηα Παξαηεξήζεηο 
Μνλάδεο 

βαζκνιόγεζεο 

Πηπρίν ΤΔΙ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
10 κνλάδεο 

Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηελ 
Γηνηθεηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
10 κνλάδεο 

Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εηώλ ζηελ 
δηαρείξηζε θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ, 
εξεπλεηηθώλ ή/θαη άιισλ πξνγξακκάησλ 

(κέγηζην 30 κνλάδεο)  

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
5 κνλάδεο x έηε 

Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ δώδεθα (12) κελώλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο Δηδηθώλ 
Λνγαξηαζκώλ ΑΔΙ (κέγηζην 24 κνλάδεο)  

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 

1 κνλάδα x 
κήλεο 

Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε Η/Υ Α επηπέδνπ 

θαη ζηε δηαρείξηζε ηζηνζειίδαο 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
10 κνλάδεο 

Τεθκεξησκέλε θαιή γλώζε Αγγιηθήο 
γιώζζαο 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
10 κνλάδεο 

Απνδεδεηγκέλε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ ζηα 
αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, 

(β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (γ) 
ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
10 κνλάδεο 

Απνδεδεηγκέλε γλώζε ρξήζεο 
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

Δηδηθώλ Λνγαξηαζκώλ  

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
15 κνλάδεο  
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Δπηπξόζζεηα πξνζόληα: Απνδεδεηγκέλε γλώζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ 
ζπζηήκαηνο RESCOM, ε νπνία ζα βεβαηώλεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε εξγνδόηε. 
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Γηνηθεηηθή Υπνζηήξημε ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο 
ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ. 
Πην αλαιπηηθά, ην έξγν απηό ζα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά: 

- Τήξεζε πξσηνθόιινπ κέζσ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο– ResCom. 
- Γηαρείξηζε πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο– ResCom.  
- Αλάξηεζε απνθάζεσλ θαη ινηπώλ πξάμεσλ ζηε Γηαύγεηα θαη ζην ΚΗΜΓΗΣ. 
- Δπεμεξγαζία εκεξήζησλ δηαηάμεσλ, πξαθηηθώλ θαη απνζπαζκάησλ ΔΓΔΛ. 
- Τήξεζε αξρείνπ. 
- Υπνζηήξημε ησλ Γηεπζπληώλ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ησλ Μεηαπηπρηαθώλ 

Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ΜΠΣ (πξνζθιήζεηο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα πξνζσπηθό, ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ, ζπκβάζεηο πξνζσπηθνύ,  
πξνθεξύμεηο δηαγσληζκώλ θιπ). 

- Τερληθή ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ηζηνζειίδαο. 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο: Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα εηθνζηηέζζεξηο κήλεο, κε 
δπλαηόηεηα παξάηαζεο ή αλαλέσζεο έσο ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ 
ζα ζπλαθζεί λέα ζύκβαζε. 
Πνζό ζύκβαζεο: H ακνηβή κηθηά κεληαίσο ζα θαζνξίδεηαη βάζεη: i. ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ λ.4354/2015 (176 Α) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 
Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α) πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, 
ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ (ΝΠΓΓ) θαη Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) θαζώο θαη ησλ 
ΓΔΚΟ ηνπ θεθ. Α’ ηνπ λ. 3429/2005 (Α 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο» θαη ii. ηηο 
ζρεηηθέο νδεγίεο κε αξ. πξση. 2/31029/ΓΔΠ/06.05.2016 (ΑΓΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ηνπ Γεληθνύ 
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

ΘΔΣΗ 80000-03: 
     Γηνηθεηηθόο Υπάιιεινο 

Απαηηνύκελα πξνζόληα - Κξηηήξηα Παξαηεξήζεηο 
Μνλάδεο 

βαζκνιόγεζεο 

Απνιπηήξην Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο & Μεηαδεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο & Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
20 κνλάδεο 

Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ ζηελ 

δηαρείξηζε θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ, 

εξεπλεηηθώλ ή/θαη άιισλ πξνγξακκάησλ 
(κέγηζην 25 κνλάδεο)  

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
5 κνλάδεο ρ έηε 

Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ ζηηο 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο Δηδηθώλ 

Λνγαξηαζκώλ ΑΔΙ θαη ζηελ ππνζηήξημε 
ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Πξάμεσλ ή/θαη 
εξεπλεηηθώλ ή/θαη άιισλ πξνγξακκάησλ 

ζε Δηδηθό Λνγαξηαζκό ΑΔΙ (κέγηζην 35 
κνλάδεο) 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
7 κνλάδεο ρ έηε 

Τεθκεξησκέλε θαιή γλώζε Αγγιηθήο 
γιώζζαο 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
10 κνλάδεο 

Απνδεδεηγκέλε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ ζηα 
αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, 

(β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (γ) 
ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
10 κνλάδεο 

Απνδεδεηγκέλε γλώζε 
Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
10 κνλάδεο 

Απνδεδεηγκέλε γλώζε ρξήζεο 
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

Δηδηθώλ Λνγαξηαζκώλ  

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 
απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ 
15 κνλάδεο  

Δπηπξόζζεηα πξνζόληα:  
- Απνδεδεηγκέλε γλώζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο RESCOM. 
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- Απνδεδεηγκέλε γλώζε δηαρείξηζεο internet banking  
-Απνδεδεηγκέλε γλώζε δηαδηθαζίαο ειέγρσλ πιεξσκώλ κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκώλ. 
Τα αλσηέξσ βεβαηώλνληαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε εξγνδόηε. 
Αληηθείκελν έξγνπ: Τν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά: 

- Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ΔΛΚΔ (θαηαρώξεζε ζηνηρείσλ 
έξγσλ θαη ζπκβάζεσλ ζην πιεξνθνξηαθό πξόγξακκα Rescom, θαηαρώξεζε 
παξαζηαηηθώλ δαπαλώλ ζην  πιεξνθνξηαθό πξόγξακκα Rescom θηι). 

- Γηαρείξηζε internet banking ηνπ ΔΛΚΔ. 
- Απνγξαθή πξνζσπηθνύ ηνπ ΤΔΙΑ θαη ησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ζην 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ Μεηξώνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 
- Γηαδηθαζία ειέγρσλ ησλ πιεξσκώλ κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκώλ. 
- Παξαθνινύζεζε ηεο παξαθξάηεζεο πνζνζηνύ επί ηεο ακνηβήο ησλ κειώλ ΔΠ πνπ 

αζθνύλ ειεπζέξην επάγγεικα θαη δηαδηθαζίεο εθδόζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 
βεβαηώζεσλ.  

Γηάξθεηα ζύκβαζεο: Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα εηθνζηηέζζεξηο κήλεο, κε 
δπλαηόηεηα παξάηαζεο ή αλαλέσζεο έσο ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ 
ζα ζπλαθζεί λέα ζύκβαζε. 
Πνζό ζύκβαζεο: H ακνηβή κηθηά κεληαίσο ζα θαζνξίδεηαη βάζεη: i. ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ λ.4354/2015 (176 Α) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 
Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α) πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, 
ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ (ΝΠΓΓ) θαη Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) θαζώο θαη ησλ 
ΓΔΚΟ ηνπ θεθ. Α’ ηνπ λ. 3429/2005 (Α 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο» θαη ii. ηηο 
ζρεηηθέο νδεγίεο κε αξ. πξση. 2/31029/ΓΔΠ/06.05.2016 (ΑΓΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ηνπ Γεληθνύ 
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 
 
    Η Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνπο επηθξαηέζηεξνπο 
ππνςεθίνπο, ζε ζπλέληεπμε. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ζα 
ζπλεθηηκήζεη ηα επηπξόζζεηα πξνζόληα, θαζώο θαη όζα ζηνηρεία ζπκβάιινπλ ζην λα 
ζρεκαηηζηεί κία νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ αηνκηθώλ πξνζόλησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ 
ππνςεθίνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο, ε νξγαλσηηθή ηθαλόηεηα θαη ε 
δπλαηόηεηα απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηελ εξγαζία ζε ζπλζήθεο πίεζεο) θαη δύλαηαη λα 
βαζκνινγήζεη ηνπο ππνςήθηνπο κέρξη 20 κνλάδεο, ε δε βαζκνινγία ζα πξνζκεηξεζεί 
αζξνηζηηθά. 
Τόπνο παξνρήο ηνπ έξγνπ ζα είλαη νη ρώξνη ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο. 
 
Αξιολόγηζη πποηάζεων 

Οη ππνβαιιόκελεο πξνηάζεηο αμηνινγνύληαη θαη επηιέγεηαη εθείλε ε πξόηαζε πνπ 
ππνβάιιεηαη εκπξόζεζκα, είλαη παξαδεθηή θαη πιεξνί ζην ζύλνιό ηεο θαη κε ηνλ θαιύηεξν 
δπλαηό ηξόπν ηνπο νπζηαζηηθνύο όξνπο (πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο θαη όια ηα απαξαίηεηα 
πξνζόληα) ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο. 

Πξόηαζε ε νπνία δελ πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο θαη όια ηα 
απαηηνύκελα πξνζόληα ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο, δελ βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη 
απηόκαηα. 
             Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ππνςήθηνη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ππνβάινπλ πξόηαζε κόλν 
ζε κία από ηηο ζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε. Σε πεξίπησζε πνπ νη 
ππνςήθηνη ππνβάινπλ πξόηαζε ζε πεξηζζόηεξεο από κία ζέζεηο, απνθιείνληαη από ηελ 
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 

Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο επηιέγεηαη θαηά ζεηξά ε πξόηαζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ α) 
κε ηελ κεγαιύηεξε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη β) κε ηνλ κεγαιύηεξν βαζκό ζην βαζηθό ηίηιν 
ζπνπδώλ. 
 
Τποβολή πποηάζεων  

     Οη ελδηαθεξόκελνη/εο ππνςήθηνη/εο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή ελππόγξαθε 
πξόηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είηε απηνπξνζώπσο (ώξεο γξαθείνπ 8.30-14.30) είηε λα 
απνζηείινπλ ηε ζρεηηθή ελππόγξαθε πξόηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηαρπδξνκηθά, 
ζπλνδεπόκελε ζε θάζε πεξίπησζε από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε θάθειν κε ηελ 
έλδεημε: «Υπνβνιή πξόηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο (αξ. 
πξση.: 2011/09-03-17) γηα ηελ ζέζε 80000-…… ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε – Τερληθή 
& Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε ησλ έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ΔΛΚΔ»», ηο απγόηεπο μέσπι 
και ηιρ 20-03-17 και ώπα 14.30 ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 

ΤΔΙ Αζήλαο 
Τκήκα Δξεπλεηηθώλ Πξνγξακκάησλ, 

Αγίνπ Σππξίδσλνο 28 θαη Μήινπ 1 (2νο όξνθνο), Αηγάιεσ, Τ.Κ. 122 43 
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Η εκπξόζεζκε ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθά απνδεηθλύεηαη 
από ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Σηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ν ΔΛΚΔ ηνπ 
Τ.Δ.Ι. Αζήλαο νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηνλ ρξόλν θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ ησλ 
πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινύλ. 
 
Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά: 

 Σπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν «Έληππν ηεο πξόηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο», 
ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα. 

 Αλαιπηηθό Βηνγξαθηθό Σεκείσκα (κε αλαθνξά ζηα ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε 
απαηηνύκελα θαη ηπρόλ επηπξόζζεηα πξνζόληα). 

 Απνδεηθηηθά απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ηεθκεξηώλεη 
ηα ζηνηρεία πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθό. 

 Δθηόο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ κπνξεί λα ππνβιεζεί νπνηνδήπνηε ζηνηρείν νη 
ελδηαθεξόκελνη θξίλνπλ όηη ζα ζπκβάιιεη ζην λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα 
ησλ αηνκηθώλ πξνζόλησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο. 

Αληηθαηάζηαζε ηεο πξόηαζεο ή δηόξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρόλ ειιεηπόλησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ. 

Οη ηίηινη ζπνπδώλ εθόζνλ απηνί έρνπλ ρνξεγεζεί από Ιδξύκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ, 
πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά θαη από πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ. 
Σηελ πεξίπησζε πνπ δε ζπλνδεύνληαη από ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο ηνπ 
ΓΟΑΤΑΠ, ε πξόηαζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ απνξξίπηεηαη. 

Ωο απνδεηθηηθά ζηνηρεία απόδεημεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζεσξνύληαη: 
Α. Όηαλ ηπρόλ εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ζε Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Τ.Α. 
πξώηνπ ή δεύηεξνπ βαζκνύ, ζε Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997, 
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα απαζρόιεζεο ή αληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ 
ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηνλ θνξέα απαζρόιεζεο. Σε θάζε πεξίπησζε ζα 
πξέπεη λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα θαη λα βεβαηώλεηαη, ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ηεο 
εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθηειεζζείζαο ππεξεζίαο. 
Β. Όηαλ ηπρόλ εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 
ηδησηηθνύ θνξέα (ζηνηρεία ηνπ εξγνδόηε, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο 
επηρείξεζεο αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν) από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα, ην 
είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ή αληίγξαθα ησλ 
ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί. Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνθύπηεη κε 
ζαθήλεηα θαη λα βεβαηώλεηαη, ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη 
ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθηειεζζείζαο ππεξεζίαο. 

Σεκεηώλεηαη όηη, ην επίπεδν ηεο μέλεο γιώζζαο θαη ε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ 
απνδεηθλύεηαη όπσο νξίδεηαη από ηνλ ΑΣΔΠ. 

Σεκεηώλεηαη όηη, ε γλώζε ρξήζεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο Δηδηθώλ 
Λνγαξηαζκώλ απνδεηθλύεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε εξγνδόηε. 

Τίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη 
επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
 
Τποβολή ενζηάζεων 

Υπνςήθηνο, ν νπνίνο επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αμηνιόγεζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο εληόο πέληε (5) εκεξνινγηαθώλ 
εκεξώλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ «ΓΙΑΥΓΔΙΑ». 

Δλζηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο 
ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. 

Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζώο θαη ζε απηά ησλ 
ζπλππνςεθίσλ ηνπο θαηόπηλ γξαπηήο ηνπο αίηεζεο θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α’ 45/9.3.1999), όπσο ηζρύεη. 

Ο ΔΛΚΔ ηνπ Τ.Δ.Ι. Αζήλαο, δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζύλαςε 
ζύκβαζεο, δεδνκέλνπ όηη επαθίεηαη ζηελ πιήξε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ε ζύλαςε ή κε 
ζπκβάζεσλ, θαζώο θαη ν αξηζκόο απηώλ, απνθιεηόκελεο νηαζδήπνηε αμηώζεσο ή 
πξνζδνθίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΤΔΙ Αζήλαο www.teiath.gr. 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ 
ηος Διδικού Λογαπιαζμού 

 
 

Π. Καλδήρ 
Καθηγηηήρ 

http://www.teiath.gr/
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