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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΠΡΟ
ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΔΡΓΟΤ
ΜΔ ΔΝΑΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+ ΓΙΔΘΝΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ
Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
ERASMUS+, ην νπνίν πινπνηείηαη κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνηίζεηαη
λα ζπλάςεη κία ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε κε
ηα παξαθάησ πξνζφληα, θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο ζηελ
παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
Έναν (1) πηςσιούσο Ανώηαηηρ Δκπαίδεςζηρ Θεηικήρ Καηεύθςνζηρ
Απαιηούμενα πποζόνηα - Κπιηήπια
Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζεηηθψλ επηζηεκψλ κε εηδίθεπζε ζηηο
επηζηήκεο ηνπ Μεραληθνχ

Μονάδερ βαθμολόγηζηρ
Βαζκφο Πηπρίνπ * 1.5

Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο

10

Καιή γλψζε γαιιηθήο γιψζζαο

5

Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρξήζεο βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ
Η/Υ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θχιια, δηαδίθηπν)
Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε έξγσλ

4
Μήλαο πξνυπεξεζίαο * 1
(κέγηζην έσο 36 κήλεο)

Σπλέληεπμε

30

Σχλνιν

100

Τν αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζα αθνξά ζηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζηελ ππνβνιή πξφηαζεο αλάιεςεο θαη ελδηάκεζνπο θαζψο θαη ηειηθφ
απνινγηζκφ.
Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ησλ ππνςεθίσλ ζπλεθηηκάηαη ε πξνυπεξεζία ζε επξσπατθά
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
Γιάπκεια απαζσόληζηρ: Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σχκβαζεο έσο θαη
31/05/2018.
Ποζό: Κφζηνο έσο 10.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ –
επηβαξχλζεσλ – θφξσλ – εηζθνξψλ θιπ, ζην ζχλνιν ηνπο πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν
θαζψο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή)

1

ΑΔΑ: ΩΖΦΕ4691ΟΗ-ΜΕ4
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 αληίζηνηρεο «Θέζεο» ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, δελ
βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη απηφκαηα.
Τποβολή πποηάζεων εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο ππνςήθηνη/εο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή ελππφγξαθε
πξφηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είηε απηνπξνζψπσο (ψξεο γξαθείνπ 8.30-14.30) είηε λα
απνζηείινπλ ηε ζρεηηθή ελππφγξαθε πξφηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηαρπδξνκηθά,
ζπλνδεπφκελε ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε θιεηζηφ θάθειν κε
ηελ έλδεημε: «Υπνβνιή πξφηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο
(αξ. πξση.: 1725/01-03-2017) ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+», ηο
απγόηεπο μέσπι και ηιρ 17-03-2017 και ώπα 14.30 μ.μ. ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
ΣΔΙ Αθήναρ
Γπαμμαηεία ηος Διδικού Λογαπιαζμού Κονδςλίων Έπεςναρ
ηος Σ.Δ.Ι. Αθήναρ,
Αγίος πςπίδωνορ και Μήλος 1 (2ορ όποθορ), Αιγάλεω, Σ.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
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 αλά «Θέζε»).



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.
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.
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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 επηθπξσµέλνη θαη
επίζεµα µεηαθξαζµέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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

Παναγιώηηρ Δ. Καλδήρ
Καθηγηηήρ
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