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Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Κονδςλίων Έπεςναρ 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  
ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

Σασ. Γ/νζη : Αγ. Σππξίδσλνο 28 & Μήινπ 1, ΤΚ 122 43, ΑΙΓΑΛΔΩ                               
Σηλέθωνο  : 210 5385174                         Αιγάλεω: 30-11-17 
FAX            : 210 5385185                                                            Απιθμ. Ππωηοκ.: 9869 
E-mail         :eee@teiath.gr                           
                                    

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΠΡΟ 

ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΔ ΔΝΑΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ 

ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΜ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» 

 

 Ο Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ κε ηίηιν «Σπληήξεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκίαο» ηνπ Τκήκαηνο Σπληήξεζεο Αξραηνηήησλ & Έξγσλ Τέρλεο ηεο Σρνιήο 

Καιιηηερληθώλ Σπνπδώλ ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο, αλαθνηλώλεη όηη ελδηαθέξεηαη λα ζπλάςεη κία 

ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ 

αλσηέξσ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ, 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.  

 
ΘΔΗ - Πηςσιούσορ ΑEI  

 

Απαιηούμενα πποζόνηα - Κπιηήπια Παπαηηπήζειρ Μονάδερ 
βαθμολόγηζηρ 

Πηπρίν Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΙ) ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ θαη αλαγλσξηζκέλνπ 

Ιδξύκαηνο ηεο αιινδαπήο. Απνιύησο επηζπκεηή 

είλαη ε ζπλάθεηα πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 

απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ. 

Βαζκόο πηπρίνπ x1.5 

Μεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκνπ θαη αλαγλσξηζκέλνπ Ιδξύκαηνο ηεο 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 

απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

Βαζκόο κεηαπηπρ. 

ηίηινπ x1.5 
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αιινδαπήο. Απνιύησο επηζπκεηή είλαη ε 

ζπλάθεηα πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

ιόγν απνθιεηζκνύ. 

Τεθκεξησκέλε, ηνπιάρηζηνλ θαιή γλώζε (Β2) 

μέλεο γιώζζαο. 
Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 

απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ. 

Μέγηζην 10 κνλάδεο 

(θαιή=5, πνιύ 

θαιή=7, άξηζηε=10 

κνλάδεο) 

Τεθκεξησκέλε γλώζε ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ 

(Η/Υ, δηαδίθηπν, ηζηνζειίδεο). 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 

απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ. 

10 κνλάδεο 

Τνπιάρηζηνλ 24κελε εκπεηξία ζηελ δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε επηκνξθσηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό 

αληηθείκελν ηεο Σπληήξεζεο Καη Πξνζηαζίαο Τεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. 

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ 

απνδεηθλύεηαη, απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ. 

1 κήλαο x 0.5 

κνλάδεο (κέγηζην 20 

κνλάδεο) 

Σπλέληεπμε ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο  30 κνλάδεο 

 

Ανηικείμενο έπγος: Η γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ 

Σπνπδώλ κε ηίηιν «Σπληήξεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο», κε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2018. Σπγθεθξηκέλα: γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε:  

 ηε δηαρείξηζε θαη ηε δηεμαγσγή ησλ θύθισλ καζεκάησλ,  

 δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ θαη αιιεινγξαθίαο ελ γέλεη (εηζεξρόκελα θαη εμεξρόκελα 

έγγξαθα),  

 ζύληαμε κε ππόδεημε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΠΜΣ, πάζεο θύζεσο εγγξάθσλ θαη εληύπσλ,  

 ηήξεζε αξρείνπ,  

 ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ζπκκεηέρνληεο, ζπλεξγάηεο 

θαη αξκόδηνπο θνξείο γηα δηεπζέηεζε δεηεκάησλ,  

 ελεκέξσζε δηθηπαθνύ ηόπνπ πξνγξάκκαηνο,  

 δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ,  

 θάζε άιιε εξγαζία απαξαίηεηε γηα ηελ απξόζθνπηε θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Γιάπκεια απαζσόληζηρ: Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο θαη 22/07/2018 κε 

δπλαηόηεηα αλαλέσζεο. 

Ποζό: Κόζηνο 4.267,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θόξσλ θαη ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ 

θαη όισλ ησλ εηζθνξώλ ΔΦΚΑ εξγαδόκελνπ εξγνδόηε). 

 
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. 
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Πξόηαζε ε νπνία δελ πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο θαη όια ηα 

απαηηνύκελα πξνζόληα ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο, δελ βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη 

απηόκαηα. 

Όζνη/εο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο/λεο πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο θαη όια 

ηα απαηηνύκελα πξνζόληα, ζα θιεζνύλ γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ζε εκεξνκελία, ώξα θαη 

ηόπν, πνπ ζα ηνπο αλαθνηλσζεί γξαπηώο ή ηειεθσληθώο. 

            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 - 13.30) 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.: 9869/30-11-17) ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ΠΜΣ κε ηίηιν «Σπληήξεζε ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκίαο», ην αξγόηεξν μέσπι και ηιρ 21-12-17 και ώπα 13.00 ζηελ 

αθόινπζε δηεύζπλζε: 

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 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. 

 Υπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο πξόηαζεο. 

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. 
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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. 

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) εξγάζηκσλ 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 Δπεςνών και Γιασείπιζηρ ηος ΔΛΚΔ 

 

Παναγιώηηρ Καλδήρ 

Καθηγηηήρ 

http://www.teiath.gr/
ΑΔΑ: ΨΨ514691ΟΗ-Ε9Ε
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