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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΠΡΟ 

ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΔΧΝ 

 

O Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ. 

26/25-07-17 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ, ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΡΔΧΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΥΡΗΣΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2017» εθεξήρ (για λόγοςρ ζςνηομίαρ) 

αναθεπόμενο ωρ «ΣΔΙΑ-ΠΓ» ην νπνίν ζα πινπνηήζεη ην ΣΔΙ Αζήλαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΙΣΤΔ Γηόθαληνο, ελδηαθέξεηαη λα ζπλάςεη ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε ζθνπό 

ηελ ππνζηήξημε ρξεζηώλ ΠΓ (helpdesk). 

 

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. 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σν θπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ «ΣΔΙΑ-ΠΓ» αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ ΠΓ γηα ηηο πεξηνρέο επζύλεο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο (Γ’ Αζήλαο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Δύβνηαο, 

Κνξηλζίαο, Αξγνιίδαο) αιιά θαη βαζηθώλ ππεξεζηώλ ΠΓ, όπσο δηαξζξώλεηαη ζηα 

αθόινπζεο ελόηεηεο εξγαζίαο: 

ΕΕ-1  Υποζηήπιξη μονάδων και σπηζηών ωρ ππορ ηη ζύνδεζη και ηιρ ςπηπεζίερ 

ΠΣΔ 

ΕΕ-2 : Υποζηήπιξη ςπηπεζιών διασείπιζηρ και ηλεκηπονικών ςπηπεζιών ΠΣΔ 

απμοδιόηηηαρ  ηος ΤΕΙ Αθήναρ 
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ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΥΡΗΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ (HELPDESK) 

(ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ K1 - ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΔΩΝ 2) 

 

ύνηομη Πεπιγπαθή Ανηικείμενος 

Ο/Η ηερληθόο  ζα αζρνιεζεί κε  ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ ηνπ 

ΠΓ, ηνπ έξγνπ «ΣΔΙΑ-ΠΓ» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελόηεηα εξγαζίαο «ΕΕ-1 Υποζηήπιξη 

μονάδων και σπηζηών ωρ ππορ ηη ζύνδεζη και ηιρ ςπηπεζίερ ΠΣΔ». 

Ο ζπλεξγάηεο πνπ ζα επηιεγεί, ζα αλαιάβεη ηελ απνκαθξπζκέλε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 

ρξεζηώλ ΠΓ ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ TEI Aζήλαο (λνκνί επζύλεο: Γ’ Αζήλαο, Γπηηθήο 

Αηηηθήο, Αξγνιίδαο, Δύβνηαο, Κνξηλζίαο). 

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά:  

 Tελ ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ, ησλ δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ 

δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ παξερόκελσλ από ην ΠΓ 

ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ (http://news.sch.gr/services), ηελ αληηκεηώπηζε ζρεηηθώλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε αηηεκάησλ.  

 Tελ ελεκέξσζε ηνπ θεληξηθνύ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο (ticketing 

system) κε δεδνκέλα αηηεκάησλ ζρνιείσλ γηα ππνζηήξημε. 

 

Υπονική Γιάπκεια ύμβαζηρ 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη από ηην ςπογπαθή μέσπι ηιρ 31/12/2017 . Η ππό ζύλαςε 

ζύκβαζε κεηά ηελ επηηπρή ιήμε ηεο, έπεηηα από ζηάζκηζε ησλ αλαγθώλ ηνπ έξγνπ δύλαηαη λα 

αλαλεσζεί έσο ηε ιήμε ηνπ έξγνπ. 

 

Αμοιβή  

Κόζηνο 6000€ (έθαζηε) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θόξσλ θαη ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ θαη 

όισλ ησλ εηζθνξώλ ΔΦΚΑ εξγαδόκελνπ εξγνδόηε). 

 

Απαιηούμενα Πποζόνηα  

• Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο 

• Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ ζε ζέκαηα εμ’ απνζηάζεσο (ειεθηξνληθά 

ή κέζσ ηειεθώλνπ) ππνζηήξημεο ρξεζηώλ (δει. ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ) ηνπ 

Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ. 

• Καιή γλώζε Αγγιηθώλ 

• Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο (αθνξά ηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο) 

 

Δπιθςμηηά Πποζόνηα 

 Δκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο ρξεζηώλ ηνπ 

Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ. (θξηηήξην Α1) 
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 Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζε 

πεξηβάιινληα δηθηύσλ κεγάιεο θιίκαθαο (θξηηήξην Α2). 

Για ηην πιζηοποίηζη ηων ωρ άνω απαιηούμενων / επιθςμηηών πποζόνηων οι 

ενδιαθεπόμενοι ςποσπεούνηαι να ςποβάλλοςν ηα καηά ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ 

απαιηούμενα δικαιολογηηικά. 

 

Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ - Πίνακαρ Βαθμολόγηζηρ 

Οη πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα αμηνινγεζνύλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

• Σα «Απαηηνύκελα Πξνζόληα» απνηεινύλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ 

παξνύζα πξόζθιεζε, είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνύ (on/off) θαη δελ βαζκνινγνύληαη. 

• Σα «Δπηζπκεηά Πξνζόληα» βαζκνινγνύληαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

α/α ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

A. ΔΜΠΔΡΙΑ 
Δμπειπία 

έωρ 3 έηη 

Δμπειπία 

>3 έωρ 5 έηη 

Δμπειπία 

> 5 έηη 

A1 

Δκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

εμππεξέηεζεο ρξεζηώλ ηνπ 

Παλειιήληνπ ρνιηθνύ 

Γηθηύνπ 

 

5 10 20 

A2 

Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε 

θαη δηαρείξηζε ππνινγηζηηθώλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζε 

πεξηβάιινληα δηθηύσλ 

κεγάιεο θιίκαθαο 

5 10 20 

B. ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

B1 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο 

0-30 

Βαζκνινγία θάησ από 15 βαζκνύο ζηε ζπλέληεπμε  

ζεκαίλεη όηη δελ πιεξνύληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό 

ζεκαληηθέο δεμηόηεηεο γηα ηε ζέζε (όπσο ζπλεξγαζίαο, 

επηθνηλσλίαο, θαηαλόεζεο αληηθεηκέλνπ θιπ) θαη 

ζπλεπάγεηαη απόξξηςε ηεο πξόηαζεο. Καηά ηε ζπλέληεπμε 

νη ελδηαθεξόκελνη είλαη δπλαηόλ λα ππνβάιινληαη ζε 

γξαπηέο δνθηκαζίεο (ηεζη), λα ζπκπιεξώλνπλ 

εξσηεκαηνιόγηα θιπ. Θα ηεξνύληαη επίζεο πξαθηηθά. 

 

Για ηην πιζηοποίηζη ηων ωρ άνω απαιηούμενων / επιθςμηηών πποζόνηων οι 

ενδιαθεπόμενοι ςποσπεούνηαι να ςποβάλλοςν ηα καηά ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ 

απαιηούμενα δικαιολογηηικά. 

 

Σόπνο παξνρήο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ην ΣΔΙ Αζήλαο 

ΑΔΑ: 6Σ8Θ4691ΟΗ-Ρ03



 

Αξιολόγηζη πποηάζεων 

Σελ αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ θαζώο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ζα εθηειέζεη ε 

αξκόδηα Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. 

Η αμηνιόγεζε θαη επηινγή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα παξαπάλσ απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ όπσο απηά έρνπλ ππνβιεζεί από ηνλ ίδην ηνλ 

ελδηαθεξόκελν κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε, θαηά ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο 

ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ είλαη δπλαηό ε εθ ησλ πζηέξσλ ζπκπιήξσζή ηνπο. 

Οη πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζπλεξγαηώλ ζα αμηνινγεζνύλ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

πνπ νξίζηεθαλ παξαπάλσ ζηε παξνύζα πξόζθιεζε ζηε πεξηγξαθή θαη ηα πξναπαηηνύκελα 

(Βι. αληίζηνηρε παξάγξαθν κε ηίηιν Κπιηήπια αξιολόγηζηρ - Πίνακαρ Βαθμολόγηζηρ). 

Οη πξνηάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα βαζκνινγεζνύλ κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν 

πίλαθα βαζκνιόγεζεο θαη ζα θαηαηαρζνύλ ζύκθσλα κε ην ζπλνιηθό άζξνηζκα ηεο 

βαζκνινγίαο ηνπο ζε θζίλνπζα ζεηξά. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νη ηζνβαζκήζαληεο ζα 

θιεζνύλ ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 

εκεηώλεηαη δε όηη θαηά ηε ζπλέληεπμε νη ελδηαθεξόκελνη είλαη δπλαηόλ λα 

ππνβάιινληαη ζε γξαπηέο δνθηκαζίεο (ηεζη), λα ζπκπιεξώλνπλ εξσηεκαηνιόγηα θιπ. Θα 

ηεξνύληαη επίζεο πξαθηηθά. 

Ο αθξηβήο αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα ζπλάςνπλ ζύκβαζε ζα θαζνξηζηεί ζην 

ηειηθό ζηάδην αμηνιόγεζεο. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξνθύςνπλ λέεο 

αλάγθεο ζε ζπλεξγάηεο ή αλάγθε αληηθαηάζηαζεο αλαδόρνπ, ν Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο κπνξεί 

λα επηιέμεη από ηνπο ππνςήθηνπο πνπ ζα θιεζνύλ ζην ηειηθό ζηάδην γηα ζπλέληεπμε θαη ζα 

αμηνινγεζνύλ κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε.  

Σν ύςνο ηεο ακνηβήο ηνπ θάζε αλαδόρνπ ζα πξνζδηνξηζηεί ζύκθσλα κε ην εηδηθό 

αληηθείκελν πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, ηελ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπ αιιά θαη κε ηηο 

πξνβιεπόκελεο ακνηβέο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ πνπ ζα ππνγξαθεί ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΣΤΔ 

Γηόθαληνο. 

Οη αλάδνρνη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα 

πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπο. 

 

Τποβολή πποηάζεων  

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ (ώξεο γξαθείνπ 08:30-13.00) ή λα 

απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά ηα αθόινπζα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε θάθειν κε ηελ έλδεημε: 

«Ππόηαζη ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ (απ. ππωη.: 6436/25-07-17) για ηο έπγο 

«ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΡΔΧΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΥΡΗΣΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ 

ΣΟ 2017», κέρξη θαη ηηο 04-08-17 θαη ώξα 12.30 κ.κ. ζηε δηεύζπλζε: 

 

ΣΔΙ Αθήναρ 

Γπαμμαηεία ηος Διδικού Λογαπιαζμού Κονδςλίων Έπεςναρ 

ΑΔΑ: 6Σ8Θ4691ΟΗ-Ρ03



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. ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο, ν ΔΛΚΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηνλ ρξόλν θαη ην 

πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινύλ. 

 

Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά: 

 πκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν «Έληππν ηεο πξόηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο», 

ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα. 

 Αλαιπηηθό Βηνγξαθηθό εκείσκα (κε αλαθνξά ζηα ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε 

απαηηνύκελα θαη ηπρόλ επηπξόζζεηα πξνζόληα). 

 Απνδεηθηηθά ησλ 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. 

 Τπεύζπλε Γήισζε 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 ΓΟΑΣΑΠ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δε ζπλνδεύνληαη από ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο ηνπ 

ΓΟΑΣΑΠ, 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.Σ.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. ε 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. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνθύπηεη κε 

ζαθήλεηα θαη λα βεβαηώλεηαη, ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη 
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ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθηειεζζείζαο ππεξεζίαο. 

εκεηώλεηαη όηη, ην επίπεδν ηεο μέλεο γιώζζαο θαη ε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 

απνδεηθλύεηαη όπσο νξίδεηαη από ηνλ ΑΔΠ. 

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα είλαη επηθπξσµέλνη θαη 

επίζεµα µεηαθξαζµέλνη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

 

Τποβολή ενζηάζεων 

Τπνςήθηνο, 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 «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 

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 Σ.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 

ΣΔΙ Αζήλαο www.teiath.gr. 
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