
                                        
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), λαμβάνοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 

3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 

Β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν.2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 23 του 

άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ 

μετά τη δημοσίευση του Ν.3812/2009, αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 5 8 του 

Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α ́195/06.09.2011) και  επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 του Ν.4076/2012 

(ΦΕΚ Α ́159) 

Γ) Τις υποχρεώσεις του Α.Τ.Ε.Ι./Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διατροφή και Διαιτολογία», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. 

Χασαπίδου Μαρία Καθηγήτρια της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 

Διατροφής του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας, προτίθεται να αναθέσει, σε τρία άτομα με 

σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας (με δυνατότητα 

παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου), τα εξής:  

 

ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Α. ΘΕΣΗ 

Αντικείμενο α π α σχ ό λ η σ η ς  

 Γραμματειακή υποστήριξη και υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ  

Απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια 

 Πτυχίο ΤΕΙ/Τμήματος Λογιστικής 

 Προϋπηρεσία σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον 5 ετών 

 Επαγγελματική εμπειρία ως υπάλληλος γραφείου, τουλάχιστον 2 ετών  

 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ 

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – κριτήρια 

• Γνώση Γαλλικής/Ιταλικής γλώσσας 

Χρονική διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφή της έως 

31/12/2016  

Συνολικό ποσό: 15.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)  

  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
                     ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑΔΕΣ 

                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού  
Κονδυλίων Έρευνας  

Ταχ. Διεύθυνση : ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 141  
Ταχ. Κώδικας : 574 00 
Ιστοσελίδα: http:// www.ee.teithe.gr 
Πληροφορίες : Ν. Χρυσοχοΐδου 
Τηλέφωνο : 2310 013680 

Fax : 2310 791178 
E-mail : eperev@admin.teithe.gr 

Κωδικός Έργου:80606 

  
  

  
  
 

 Ημερομηνία : 04/03/2016                  
Αρ. Πρωτ. ΕΕ  1443  
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Εκπαίδευση   

Βασικός τίτλος σπουδών     Βαθμός * 10 

Υποψήφιος Μεταπτυχιακός φοιτητής σε συναφές αντικείμενο  50 

Εμπειρία    

Προϋπηρεσία σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή 

συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον 5 ετών και έως 6 έτη  

20 

για κάθε έτος 

εμπειρίας  

Επαγγελματική εμπειρία ως υπάλληλος γραφείου, τουλάχιστον 2 

ετών και έως 3 έτη 
 

20 

για κάθε έτος 

εμπειρίας 

Γλώσσα   

Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη Γ2/C2)  15 

Γνώση ξένης γλώσσας (Πολύ καλή Γ1/C1)  10 

Γνώση ξένης γλώσσας (Kαλή B2)  5 

Γνώση Η/Υ   

Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ  10 

 

Β. ΘΕΣΗ 

Αντικείμενο α π α σχ ό λ η σ η ς  

 Γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ  

Απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια 

 Πτυχίο Πανεπιστημίου Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 Επαγγελματική εμπειρία ως υπάλληλος λογιστηρίου, τουλάχιστον 5 ετών 

 Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 6 ετών 

 Γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Χρονική διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφή της έως 

31/12/2016  

Συνολικό ποσό: 923,00€ με ΦΠΑ/750,40€ χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων 

κρατήσεων)  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
                     ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Εκπαίδευση   

Βασικός τίτλος σπουδών     Βαθμός * 10 

Εμπειρία   

Επαγγελματική εμπειρία ως υπάλληλος λογιστηρίου, 

τουλάχιστον 5 ετών και έως 6 έτη  

20 

 για κάθε έτος εμπειρίας 

Επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε ακαδημαϊκό 

περιβάλλον, τουλάχιστον 6 ετών και έως 7 έτη  

10 

 για κάθε έτος εμπειρίας 

Γλώσσα   

Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη Γ2/C2)  15 

Γνώση ξένης γλώσσας (Πολύ καλή Γ1/C1)  10 

Γνώση ξένης γλώσσας (Kαλή B2)  5 

 

Γ. ΘΕΣΗ 

Αντικείμενο α π α σχ ό λ η σ η ς  

 Γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ  

Απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια 

 Πτυχίο ΤΕΙ 

 Επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε ακαδημαϊκό περιβάλλον,  τουλάχιστον 6 ετών  

Χρονική διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφή της έως 

31/12/2016  
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Συνολικό ποσό: 923,00€ με ΦΠΑ/750,40€ χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων 

κρατήσεων)  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
                     ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Εκπαίδευση   

Βασικός τίτλος σπουδών     Βαθμός * 10 

Εμπειρία   

Επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε ακαδημαϊκό 

περιβάλλον, τουλάχιστον 6 ετών και έως 7 έτη   

10 

 για κάθε έτος εμπειρίας 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 

οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια της 

πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται στον ιστοχώρο 

της Επιτροπής Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

3. Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης εμπειρίας: 

α. Για εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη 

βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται η 

προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια 

της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

β. Για εμπειρία στον δημόσιο τομέα: Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή σύμβαση με τον 

φορέα απασχόλησης. 

4. Αντίγραφα τίτλων και πιστοποιήσεων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα 

στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.  

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη 

Γραμματεία Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Α.Τ.Ε.Ι/Θεσσαλονίκης (Κτίριο Τεχνικής 

Υπηρεσίας), σε κλειστό φάκελο έως τις 15/03/2016 και ώρα 11.00-13.30. 

(Προσοχή: Στο εξωτερικό μέρος του κλειστού φακέλου να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η 

ένδειξη που ακολουθεί: «Υποβολή Πρότασης για τη υπ’ αριθμ. ……../..-..-2016 

Πρόσκληση»). 

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής) 

δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του ως 

άνω πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον 

ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΑΤΕΙΘ. 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 

2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα  ανωτέρω, επιλέγεται 

εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους 

επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.  

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη 

ημερομηνία και ώρα.  Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο 

ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙ-Θ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της 

πρότασης που θα αποσταλούν.   

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν  και έχουν χορηγηθεί 
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από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του 

ΔΟΑΤΑΠ.  

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου 

έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα 

ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη 

εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών.   

6. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 
βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του επιλεχθέντος με άλλον ενδιαφερόμενο στα πλαίσια της 

παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα 

κατάταξης.  

8. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα  είναι 

ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της παράτασης.  

9. Ο ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙ-Θ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι 

επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών, 

αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.  

10. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του 

προγράμματος.  

11. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 

146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 

50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της Επιτροπής 

Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. www.ee.teithe.gr. και στο σχετικό διαδικτυακό τόπο 

www.diavgeia.gov.gr, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται  στην κ. Nικ. 

Χρυσοχοΐδου, Τηλ:2310013680, e-mail: eperev@admin.teithe.gr   

 

                                      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

                   Καθ. Παναγιώτης Τζιώνας  

                Αναπληρωτής Πρόεδρος ΑΤΕΙ/Θ 

http://www.ee.teithe.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
mailto:eperev@admin.teithe.gr
ΑΔΑ: 7ΞΛΚ4691ΟΔ-093
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