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ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 
Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Κονδςλίων Έπεςναρ 
 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

Σασ. Γ/νζη : Αγ. Σππξίδσλνο 28 & Μήινπ 1, ΤΚ 122 43, ΑΙΓΑΛΔΩ                               
Σηλέθωνο  : 210 5385174                         Αιγάλεω: 13-10-17 
FAX            : 210 5385185                                                            Απιθμ. Ππωηοκ.: 8142 
E-mail         :eee@teiath.gr                           
                                    

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ  

ΠΡΟ ΤΝΑΦΗ ΓΤΟ (2) ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΔΡΓΟΤ  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 4 ΣΗ ΠΡΑΞΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ 
«ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΑΘΗΝΑ» 

 
Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Τ.Δ.Ι. Αζήλαο πξνζθαιεί ηνπο/ηηο 
ελδηαθεξφκελνπο/εο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο πξνο ζχλαςε δχν (2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γηα 
«Γηνηθεηηθή Υπνζηήξημε» θαη «Γηνηθεηηθή θαη Τερληθή Υπνζηήξημε» αληίζηνηρα, ζην πιαίζην 
ηνπ Υπνέξγνπ 4 κε ηίηιν «Κεληξηθέο Γξάζεηο γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Τ.Δ.Ι. Αζήλαο, 
αθαδ. έηνπο 2017-2018» ηεο Πξάμεο «Πξαθηηθή Άζθεζε Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 
Τ.Δ.Ι. Αζήλαο», ε νπνία πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (ΔΚΤ). 
 

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 Α: 
              «Γηνηθεηηθή Υπνζηήξημε» ηεο Πξάμεο «Πξαθηηθή Άζθεζε Τξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο» 
 
Ανηικείμενο ηος έπγος:  
Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο Πξάμεο «Πξαθηηθή Άζθεζε Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΔΙ 
Αζήλαο», ε νπνία αθνξά ζε πεξίπνπ 580 θνηηεηέο. 
Πην αλαιπηηθά, ην έξγν απηφ ζα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 
• ηε «Γηνηθεηηθή Υπνζηήξημε» ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 
• ηε ζπγθέληξσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ κε ην έξγν εγγξάθσλ (ζπκβάζεηο, 

πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ησλ Δπηηξνπψλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο, δεδνκέλα 
ζπκκεηερφλησλ θ.ά.), 
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• ηελ επηθνηλσλία κε ηα Τκήκαηα, ηνπο Δπηζηεκνληθνχο Υπεπζχλνπο ηνπ έξγνπ θαη φια 
ηα εκπιεθφκελα κε ην έξγν πξφζσπα, κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ Πξάμε, 

• ηε δηνξγάλσζε θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε εκεξίδσλ πνπ δχλαηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, 

• ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, θαη 

• ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ (ειεθηξνληθνχ θαη έληππνπ) ηεο Πξάμεο. 
 
Γιάπκεια ζύμβαζηρ: Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31/10/2018, κε δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο ή αλαλέσζεο έσο ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ ζα ζπλαθζεί 
λέα ζχκβαζε. 
 
Ποζό ζύμβαζηρ: H ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 22,150.00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
φισλ ησλ θφξσλ, ηνπ ΦΠΑ, ησλ θξαηήζεσλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδφηε & 
εξγαδφκελνπ)). 
 
Απαιηούμενα πποζόνηα: 
 Απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ 
 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία δχν (2) εηψλ ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

ή/θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ  έξγσλ 
 Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Υ 

 
ςνεκηιμώμενα πποζόνηα: 
 Δπηπξφζζεηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

ή/θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ  έξγσλ 
 Απνδεδεηγκέλε γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ  

 

 Κπιηήπια Παπαηηπήζειρ 
Μονάδερ 

βαθμολόγηζηρ 

ςνηελεζηήρ 

βαπύηηηαρ 

Δπηπξφζζεηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ ή/θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ  έξγσλ  

 

2 έηε: 50 

2+ έσο 5 έηε: 70 

5+ έσο 10 έηε: 100 

60% 

 Απνδεδεηγκέλε γλψζε αγγιηθήο 

γιψζζαο 
 

Άξηζηε Γλψζε: 100 

Πνιχ θαιή γλψζε: 

70 

Καιή γλψζε: 50 

10% 

Σπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο 

Θα ζπλεθηηκεζνχλ ηα 

επηπξφζζεηα πξνζφληα, 

θαζψο θαη φζα ζηνηρεία 

ζπκβάιινπλ ζην λα 

ζρεκαηηζηεί κία 

νινθιεξσκέλε εηθφλα 

ησλ αηνκηθψλ 

πξνζφλησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ηνπ 

ππνςεθίνπ 

0-100 30% 
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Δπιππόζθεηα πποζόνηα και Μονάδερ Βαθμολόγηζήρ ηοςρ:   

 Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (0-20) 

 Αλαπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ θαη 
επηθνηλσλίαο, ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη εξγαζίαο ζε πεξηβάιινλ 
νκάδαο (0-20) 

 Καηαλφεζε  ησλ απαηηήζεσλ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ (0-20) 

 Γπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία ζε ζπλζήθεο πίεζεο (0-20) 

 Δκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ (0-20) 
 
 

ΘΔΗ Β: 
     «Γηνηθεηηθή θαη Τερληθή Υπνζηήξημε» ηεο Πξάμεο «Πξαθηηθή Άζθεζε Τξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο» 
 

Ανηικείμενο ηος έπγος: 
Γηνηθεηηθή θαη Τερληθή Υπνζηήξημε ηεο Πξάμεο «Πξαθηηθή Άζθεζε Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο», ε νπνία αθνξά ζε πεξίπνπ 580 θνηηεηέο. 
Πην αλαιπηηθά, ην έξγν απηφ ζα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 
• ηελ νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο (π.ρ. ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΛΚΔ γηα ηε ζχληαμε ηερληθψλ 
δειηίσλ, ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΛΚΔ γηα ηε ζχληαμε δειηίσλ παξαθνινχζεζεο, 
επηθνηλσλία κε ηελ  ΔΥΓ ΔΠΑΝΑΓ ΔΓΒΜ, ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε ειέγρσλ θ.ά.), 

• ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη 
κεηαβίβαζεο δεδνκέλσλ ζπκκεηερφλησλ (microdata), 

• ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηα αληίζηνηρα 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο,  

• ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζψο θαη ηελ 
ελεκέξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε απηνχ, θαη 

• θάζε είδνπο ηερληθή – πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε πνπ ζα πξνθχςεη. 
 
Γιάπκεια ζύμβαζηρ: Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31/10/2018, κε δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο ή αλαλέσζεο έσο ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ ζα ζπλαθζεί 
λέα ζχκβαζε. 
 
Ποζό ζύμβαζηρ: H ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 28,950.00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
φισλ ησλ θφξσλ, ηνπ ΦΠΑ, ησλ θξαηήζεσλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδφηε & 
εξγαδφκελνπ)). 
 
Απαιηούμενα πποζόνηα: 
 Πηπρίν ΑΔΙ (ή ηζφηηκν αληίζηνηρν πηπρίν ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

ΓΟΑΤΑΠ) 
 Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ νηθνλνκηθψλ ή ζεηηθψλ επηζηεκψλ (ή ηζφηηκν αληίζηνηρν 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΤΑΠ) 
εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο 

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία δχν (2) εηψλ ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ρξεκαηνδνηνχκελσλ 
ή/θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ  έξγσλ 

 Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Υ 
 
ςνεκηιμώμενα πποζόνηα: 
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 Δπηπξφζζεηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ρξεκαηνδνηνχκελσλ 
ή/θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ  έξγσλ 

 Απνδεδεηγκέλε γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ  

 

Κπιηήπια Παπαηηπήζειρ 
Μονάδερ 

βαθμολόγηζηρ 

ςνηελεζηήρ 

βαπύηηηαρ 

Δπηπξφζζεηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε 

δηνηθεηηθή ή/θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ ή/θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ  έξγσλ  

 

2 έηε: 50 

2+ έσο 5 έηε: 70 

5+ έσο 10 έηε: 100 

60% 

Απνδεδεηγκέλε γλψζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο 
 

Άξηζηε Γλψζε: 100 

Πνιχ θαιή γλψζε: 

70 

Καιή γλψζε: 50 

10% 

Σπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο  

Θα ζπλεθηηκεζνχλ ηα 

επηπξφζζεηα 

πξνζφληα, θαζψο θαη 

φζα ζηνηρεία 

ζπκβάιινπλ ζην λα 

ζρεκαηηζηεί κία 

νινθιεξσκέλε εηθφλα 

ησλ αηνκηθψλ 

πξνζφλησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ηνπ 

ππνςεθίνπ 

0-100 30% 

 
Δπιππόζθεηα πποζόνηα και Μονάδερ Βαθμολόγηζήρ ηοςρ:  

 Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (0-20) 

 Αλαπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ θαη 
επηθνηλσλίαο, ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη εξγαζίαο ζε πεξηβάιινλ 
νκάδαο (0-20) 

 Καηαλφεζε  ησλ απαηηήζεσλ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ (0-20) 

 Γπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία ζε ζπλζήθεο πίεζεο (0-20) 

 Δκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ (0-20) 
 
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. 
             Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ πξφηαζε κφλν 
ζε κία απφ ηηο ζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Σε πεξίπησζε πνπ νη 
ππνςήθηνη ππνβάινπλ πξφηαζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζεηο, απνθιείνληαη απφ ηελ 
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 
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Όζνη/εο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/λεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο θαη φια 
ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ζα θιεζνχλ γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ζε εκεξνκελία, ψξα θαη 
ηφπν, πνπ ζα ηνπο αλαθνηλσζεί γξαπηψο ή ηειεθσληθψο. 

Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο επηιέγεηαη θαηά ζεηξά ε πξφηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ α) 
κε ηελ κεγαιχηεξε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία, β) κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ Απνιπηεξίνπ 
Γεληθνχ Λπθείνπ, γ) κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζην βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ (πηπρίν ΑΔΙ) θαη δ) 
κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. 
 
Τποβολή πποηάζεων  

     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 θάθειν κε ηελ 
έλδεημε: «Υπνβνιή πξφηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε Θέζε …. ζην πιαίζην ηεο 
Πξφζθιεζεο (αξ. πξση.: 8142/13-10-2017) γηα ην ππνέξγν 4 κε ηίηιν «Κεληξηθέο Γξάζεηο γηα 
ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Τ.Δ.Ι. Αζήλαο, αθαδ. έηνπο 2017-2018» ηεο Πξάμεο «Πξαθηηθή 
Άζθεζε Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο» ηο απγόηεπο μέσπι και ηιρ 31-10-17 
και ώπα 14.30 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 
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. 
Γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηεο «Θέζεο Β» γηα ηελ νπνία ε θαηνρή ηίηισλ ζπνπδψλ 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ) απνηειεί απαηηνχκελν 
πξνζφλ, εθφζνλ νη ηίηινη 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 

ΑΔΑ: 6ΚΠ54691ΟΗ-ΖΧΠ



 

6 

 

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 
επίζεµα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
Τποβολή ενζηάζεων 

Υπνςήθηνο, ν νπνίνο επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αμηνιφγεζεο, δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη εγγξάθσο πξνο ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ 
Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο. 

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 ηρχεη. 

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 
Καθηγηηήρ 
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