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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΠΡΟ
ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΔΩΝ
Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο Erasmus+ - ΟΜΙΛΟΣ (θσδηθφο έξγνπ 80429), ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλαθνηλψλεη φηη ελδηαθέξεηαη λα ζπλάςεη δχν
ζπκβάζεηο

εξγαζίαο

νξηζκέλνπ ρξφλνπ

κε

ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ αλσηέξσ

πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηα θάησζη.
Πποϋποθέζειρ ςποβολήρ ππόηαζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ


Οη ελδηαθεξφκελνη/εο πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ
κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξφηαζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο ζηελ Πξφζθιεζε θαη γεληθφηεξα, λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο
ζσξεπηηθά φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα κέρξη ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία.



Οη άλδξεο ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο ή λα έρνπλ ιάβεη αλαβνιή γηα
φιν ην ρξφλν δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ.



Οη ελδηαθεξφκελνη/εο δελ πξέπεη λα έρνπλ θψιπκα απφ πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία.
ΘΔΗ 80000-01:
Πηςσιούσορ Ανώηαηηρ Δκπαίδεςζηρ Οικονομικήρ Καηεύθςνζηρ

Απαιηούμενα πποζόνηα - Κπιηήπια
Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο Οηθνλνκηθήο

Μονάδερ βαθμολόγηζηρ
Βαζκφο Πηπρίνπ * 1.5 κνλάδα

θαηεχζπλζεο
Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Οηθνλνκηθήο

15 κνλάδεο

Καηεχζπλζεο
Τεθκεξησκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο

8 κνλάδεο

γιψζζαο
Τεθκεξησκέλε θαιή γλψζε ηεο γαιιηθήο

3 κνλάδεο

γιψζζαο (επηπέδνπ Β2)
Τεθκεξησκέλε

άξηζηε

γλψζε

ρξήζεο

5 κνλάδεο

βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ
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Η/Υ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά
θχιια,

ειεθηξνληθφ

ηαρπδξνκείν,

παξνπζηάζεηο, βάζεηο δεδνκέλσλ)
Δκπεηξία

ζηε

δηαρείξηζε

επξσπατθψλ

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Σπλέληεπμε

ελψπηνλ

ηεο

Μήλαο πξνυπεξεζίαο * 1,5 κνλάδα (κέγηζην
έσο 30 κήλεο)

Δπηηξνπήο

0-30 κνλάδεο

Αμηνιφγεζεο
Ανηικείμενο έπγος: Τν αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζα αθνξά ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ
Ιδξπκάησλ ηνπ Οκίινπ, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ηνπ ΤΔΙ ΑΘΗΝΑΣ θαη
ησλ Ιδξπκάησλ ηνπ Οκίινπ), θαζψο θαη ζηελ ππνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο,
ελδηάκεζνπο νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο, ππνβνιή αίηεζεο πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Οκίινπ,
ηειηθφ απνινγηζκφ, γισζζηθή αμηνιφγεζε, βάζεηο δεδνκέλσλ.
Γιάπκεια απαζσόληζηρ: Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα δψδεθα κήλεο.
Ποζό: Κφζηνο έσο 17.460 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ θαη ησλ λφκηκσλ
θξαηήζεσλ θαη φισλ ησλ εηζθνξψλ ΔΦΚΑ εξγαδφκελνπ εξγνδφηε).
Σεκεηψλεηαη φηη ε ακνηβή κηθηά κεληαίσο θαζνξίδεηαη βάζεη: i. ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β’
ηνπ λ.4354/2015 (176 Α) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ
Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ (ΝΠΓΓ) θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) θαζψο 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 Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.
ΘΔΗ 80000-02:
Πηςσιούσορ Ανώηαηηρ Δκπαίδεςζηρ Θεηικήρ Καηεύθςνζηρ
Απαιηούμενα πποζόνηα - Κπιηήπια
Πηπρίν

Αλψηαηεο

Μονάδερ βαθμολόγηζηρ

Δθπαίδεπζεο

ζεηηθψλ

Βαζκφο Πηπρίνπ * 1.5 κνλάδα

ζπνπδψλ

ζεηηθψλ

15 κνλάδεο

επηζηεκψλ
Μεηαπηπρηαθφ

ηίηιν

επηζηεκψλ
Kαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο

8 κνλάδεο

Βαζηθέο γλψζεηο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο

3 κνλάδεο

εθηφο

ησλ

επηζήκσλ

ηεο

Δπξσπατθήο

Έλσζεο
Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρξήζεο βαζηθψλ θαη
εμεηδηθεπκέλσλ

πξνγξακκάησλ

5 κνλάδεο

Η/Υ

(επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θχιια,
δηαδίθηπν)
Δκπεηξία

ζηε

δηαρείξηζε

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ

επξσπατθψλ

Μήλαο πξνυπεξεζίαο * 1 κνλάδα (κέγηζην
έσο 30 κήλεο)
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Σπλέληεπμε

ελψπηνλ

ηεο

Δπηηξνπήο

0-30 κνλάδεο

Αμηνιφγεζεο

Ανηικείμενο έπγος: Τν αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζα αθνξά ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ ΟΜΙΛΟΣ ηνπ ΤΔΙ ΑΘΗΝΑΣ.
Γιάπκεια απαζσόληζηρ: Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα δψδεθα κήλεο.
Ποζό: Κφζηνο έσο 17.460 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ θαη ησλ λφκηκσλ
θξαηήζεσλ θαη φισλ ησλ εηζθνξψλ ΔΦΚΑ εξγαδφκελνπ εξγνδφηε).
Σεκεηψλεηαη φηη ε ακνηβή κηθηά κεληαίσο θαζνξίδεηαη βάζεη: i. ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β’
ηνπ λ.4354/2015 (176 Α) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ
Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ (ΝΠΓΓ) θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) θαζψο 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 Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.

Αξιολόγηζη πποηάζεων
Οη ππνβαιιφκελεο πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη θαη επηιέγεηαη εθείλε ε πξφηαζε πνπ
ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, είλαη παξαδεθηή θαη πιεξνί ζην ζχλνιφ ηεο θαη κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν ηνπο νπζηαζηηθνχο φξνπο (πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο θαη φια ηα απαξαίηεηα
πξνζφληα) ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
Πξφηαζε ε νπνία δελ πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο θαη φια ηα
απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, δελ βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη
απηφκαηα.
Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο επηιέγεηαη θαηά ζεηξά ε πξφηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ α)
κε ηελ κεγαιχηεξε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη β) κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζην βαζηθφ ηίηιν
ζπνπδψλ.
Τποβολή πποηάζεων
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο ππνςήθηνη/εο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή ελππφγξαθε
πξφηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είηε απηνπξνζψπσο (ψξεο γξαθείνπ 8.30-13.30) είηε λα
απνζηείινπλ ηε ζρεηηθή ελππφγξαθε πξφηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηαρπδξνκηθά,
ζπλνδεπφκελε ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε θάθειν κε ηελ
έλδεημε: «Υπνβνιή πξφηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο (αξ.
πξση.: 6503/27-07-17) γηα ηελ ζέζε 80000-…… ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Erasmus+ ΟΜΙΛΟΣ», ηο απγόηεπο μέσπι και ηιρ 28-08-17 και ώπα 13.30 ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
ΤΔΙ Αζήλαο
Τκήκα Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ,
Αγίνπ Σππξίδσλνο 28 θαη Μήινπ 1 (2νο φξνθνο), Αηγάιεσ, Τ.Κ. 122 43
Η εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά απνδεηθλχεηαη
απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Σηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ν ΔΛΚΔ ηνπ

3

ΑΔΑ: ΩΜΤΛ4691ΟΗ-ΣΝΔ
Τ.Δ.Ι. Αζήλαο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ησλ
πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινχλ.
Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά:


Σπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν «Έληππν ηεο πξφηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο»,
ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα.



Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ Σεκείσκα (κε αλαθνξά ζηα ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε
απαηηνχκελα θαη ηπρφλ επηπξφζζεηα πξνζφληα).



Απνδεηθηηθά απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ηεθκεξηψλεη
ηα ζηνηρεία πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ.



Δθηφο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ κπνξεί λα ππνβιεζεί νπνηνδήπνηε ζηνηρείν νη
ελδηαθεξφκελνη θξίλνπλ φηη ζα ζπκβάιιεη ζην λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα
ησλ αηνκηθψλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο.



Υπεχζπλε δήισζε φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο πξφηαζεο.
Αληηθαηάζηαζε ηεο πξφηαζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ

δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ.
Οη ηίηινη ζπνπδψλ εθφζνλ απηνί έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Ιδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ,
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ δε ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο ηνπ
ΓΟΑΤΑΠ, ε πξφηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη.
Ωο απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφδεημεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζεσξνχληαη:
Α. Όηαλ ηπρφλ εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ζε Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Τ.Α.
πξψηνπ ή δεχηεξνπ βαζκνχ, ζε Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
Ν. 2190/1994, φπσο ηζρχεη, ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997,
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα απαζρφιεζεο ή αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ
ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο. Σε θάζε πεξίπησζε ζα
πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα θαη λα βεβαηψλεηαη, ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθηειεζζείζαο ππεξεζίαο.
Β. Όηαλ ηπρφλ εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ
ηδησηηθνχ θνξέα (ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο
επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν) απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα, ην
είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ή αληίγξαθα ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί. Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε
ζαθήλεηα θαη λα βεβαηψλεηαη, ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη
ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθηειεζζείζαο ππεξεζίαο.
Σεκεηψλεηαη φηη, ην επίπεδν ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Υ
απνδεηθλχεηαη φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ ΑΣΔΠ.
Τίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη
επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

4

ΑΔΑ: ΩΜΤΛ4691ΟΗ-ΣΝΔ
Τποβολή ενζηάζεων
Υπνςήθηνο, ν νπνίνο επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιφγεζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ «ΓΙΑΥΓΔΙΑ».
Δλζηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο
ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη.
Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζψο θαη ζε απηά ησλ
ζπλππνςεθίσλ ηνπο θαηφπηλ γξαπηήο ηνπο αίηεζεο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α’ 45/9.3.1999), φπσο ηζρχεη.
Ο ΔΛΚΔ ηνπ Τ.Δ.Ι. Αζήλαο, δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζχλαςε
ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη επαθίεηαη ζηελ πιήξε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ε ζχλαςε ή κε
ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο απηψλ, απνθιεηφκελεο νηαζδήπνηε αμηψζεσο ή
πξνζδνθίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΤΔΙ Αζήλαο www.teiath.gr.
Ο Ππόεδπορ ηηρ Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ
ηος Διδικού Λογαπιαζμού

Π. Καλδήρ
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