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Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας 
Ταχ. ∆/νση : Πατησίων 42 
Ταχ. Κώδικας : 106 82 
Πληροφορίες: Αλεβιζόπουλος ∆ηµήτρης 
Τηλέφωνο : 2103897162 
Fax : 2103301671 
Email : dalevizopoulos@asfa.gr 
 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

 
 
Αθήνα,  27-11-2017 
Α.Π.:     1463     
 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ΠΕΝΤΕ (05) Πτυχιούχους 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών» με MIS 5010660 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

 

 

Για τις ανάγκες της Πράξης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών  με τίτλο: 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5010660 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», η 

οποία σύμφωνα με την με αριθμό 15354/24.10.2007  απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΑΔΑ:63ΡΧ465Χ18-

ΞΔΧ) εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και 

Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Ε.Π. « Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - με Επιστημονικό 

Υπεύθυνο της Πράξης τον Πρύτανη της ΑΣΚΤ, Καθηγητή Παναγιώτη Χαραλάμπους, 
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για Επιστημονικό και Διοικητικό  προσωπικό με σκοπό την υλοποίηση των δράσεων 

του υποέργου 1 της Πράξης.  Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

του υποέργου είναι διετής και αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2017. Οι 

υποψήφιοι που θα επιλεγούν για να αποτελέσουν την ομάδα δράσης έργου,  θα 

υπογράψουν ετήσια σύμβαση έργου με τον ΕΛΚΕ της Ανωτάτης Σχολής Καλών 

Τεχνών. Η ετήσια σύμβαση δύναται να επεκταθεί μέχρι τη λήξη της Πράξης.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενεργείται βάσει του νομικού 

πλαισίου που διέπει τα προγράμματα χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου - ΕΚΤ, όπως ισχύει, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να μελετήσουν την περιγραφή του έργου, να 

λάβουν υπόψη τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα για κάθε ειδικότητα, όπως 

αυτά περιγράφονται και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση με 

τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα σε σφραγισμένο φάκελο με Καταληκτική 

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων την  1 5 η   Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2 0 1 7. 

Οι τρόποι υποβολής είναι: 

α) δια ζώσης κατάθεση του φακέλου στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων και Έρευνας της ΑΣΚΤ, ώρες κατάθεσης 10:00 – 14:00 

β) αποστέλλοντας  σε συστημένο φάκελο, ταχυδρομικά στην διεύθυνση: 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, Γραμματεία ΕΛΚΈ, Πατησίων 42, 106 82,  
Αθήνα 

Πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην ΑΣΚΤ» 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, 

έντυπη αίτηση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και η οποία 

πρέπει να περιέχει:  

1. Έντυπο Υποβολής Αίτησης, το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης του 

υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.  

2. Βιογραφικό σημείωμα.  
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3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, πτυχία ξένων γλωσσών κ.α.).  

4. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα.  

5. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα 

προσόντα.  

Επισημαίνεται ότι στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης θα πρέπει να δηλώνονται, με ευθύνη 

του υποψηφίου: τα ατομικά στοιχεία, διεύθυνση επικοινωνίας, οι τίτλοι σπουδών, ξένες 

γλώσσες, η επαγγελματική εμπειρία, λίστα επισυναπτόμενων εγγράφων.  

Για τη δήλωση της επαγγελματικής εμπειρίας συμπληρώνονται τα πεδία: Επωνυμία 

φορέα απασχόλησης, Θέση, Αντικείμενο, Αριθμός πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχει, του 

σχετικού εγγράφου του φορέα, Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκάστοτε 

σύμβασης απασχόλησης, Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας εκφρασμένο 

σε μήνες και ημέρες. Στις περιπτώσεις που η επαγγελματική εμπειρία προέρχεται από 

την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος στο πεδίο επωνυμία φορέα απασχόλησης 

δηλώνεται η λέξη «ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ». Για την απόδειξη της επαγγελματικής,  

εμπειρίας του υποψηφίου, εν γένει, αρκεί η δήλωση και η προσκόμιση δικαιολογητικών 

για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο προϋπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη (πχ 

εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το πληροφοριακό σύστημα 

Taxis net), όπως ορίζεται σε κάθε περίπτωση. 

 Οι αιτήσεις των υποψηφίων  θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν από Επιτροπή 

Αξιολόγησης και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα  κληθούν σε συνέντευξη 

αναφορικά με την προσωπικότητά τους και το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που δε θα έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

βάσει της αίτησής τους, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της συνέντευξης ή 

δεν προσέλθουν αδικαιολογήτως στη συνέντευξη, κατόπιν κλήσης τους, 

απορρίπτονται. 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Για τους πολίτες άλλων, πλην της Ελλάδας, 

κρατών απαιτείται αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους 

σπουδών μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 

και γενικότερα να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι και την εν 
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λόγω ημερομηνία. Σε περίπτωση στην οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί 

στην αλλοδαπή, πρέπει να υπάρχει πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και αντιστοιχία 

των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας, από το 

Σ.Α.Ε.Ι. ή Σ.Α.Ε.Π., των τίτλων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

3. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει  τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή  νομίμως να έχουν  απαλλαγεί  αυτών ή εφόσον έχουν 

αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με 

τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή 

εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης, με ίδια μέσα, του υποέργου 1 της Πράξης «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών», η 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών  ως δυνητικός δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης 

Εκπαίδευσης για τις ακόλουθες θέσεις: 

α) μία (1) θέση Ιατρού, ειδικότητας  Ψυχιάτρου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης, 

β) μία (1) θέση  Ψυχολόγου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.  

γ) δύο (2) θέσεις  Κοινωνικού Λειτουργού Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης. 

δ) μια (1) θέση Στέλεχος Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 

Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Η παρούσα πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση δράσεων Φοιτητικής Μέριμνας στη 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την βελτίωση του ποσοστού έγκαιρης 

ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών των ομάδων στόχου. Στις ομάδες στόχο 

περιλαμβάνονται φοιτητές όπως ΑΜΕΑ, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές 

ΑΔΑ: ΨΕΟΚ46Ψ8ΝΖ-0Γ8



 

5 

 

ομάδες, τοξικοεξαρτημένοι, LGBT, ψυχικά ασθενείς αλλά και φοιτητές από χαμηλές 

εισοδηματικές τάξεις. 

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η παροχή υποστήριξης, η 

συμβουλευτική και η φροντίδα ψυχικής υγείας  στο χώρο σπουδών. Το υποέργο 

εστιάζει σε δύο δράσεις, οι οποίες αποτελούν και διακριτές ενότητες -  πακέτα 

εργασίας: 

1. Παροχή υποστήριξης, Συμβουλευτικής και Φροντίδα Ψυχικής Υγείας προς τους 

Φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες,  κλπ στο Χώρο 

Σπουδών 

2. Υποστήριξη Φοιτητών ΑμεΑ 

 

Το επιστημονικό προσωπικό θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία για την επίτευξη του 

σκοπού της παρούσας πράξης. Το έργο του Ψυχολόγου αλλά και των Κοινωνικών 

Λειτουργών θα συνεπικουρείται από τον Ψυχίατρο, ο οποίος και θα έχει την ευθύνη της 

συνολικής εποπτείας και του συντονισμού της επιστημονικής ομάδας του υποέργου. 

Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, οι εξωτερικοί συνεργάτες 

υποχρεούνται να εκτελούν το έργο τους στο χώρο Σπουδών της Ανώτατης Σχολής 

Καλών Τεχνών, σε ώρες που θα καθορίζονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της 

Πράξης λόγω της φύσης του αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου και ανάλογα με τις 

κατά περίπτωση ανάγκες της Πράξης. Τα παραδοτέα των ως άνω εξωτερικών 

συνεργατών θα πιστοποιούνται με την υποβολή μηνιαίας ατομικής έκθεσης 

πεπραγμένων στην οποία θα αποτυπώνεται το συγκεκριμένο έργο-ενέργειες που έχει 

υλοποιηθεί την αντίστοιχη περίοδο. Οι μηνιαίες ατομικές εκθέσεις πεπραγμένων θα 

παραλαμβάνονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Υποέργου της Πράξης, με 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης και παραλαβής παραδοτέων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ 

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 

Απαραίτητα Προσόντα 

• Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης , Τίτλος ειδικότητας 

ψυχιατρικής. 

• Άδεια ασκήσεως ιατρικού  επαγγέλματος με ειδικότητα στην Ψυχιατρική. 

• Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό). 
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• Πιστοποιητικό εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο . 

• Πιστοποίηση για ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο  (2) ετών στην άσκηση της συγκεκριμένης. 

ειδικότητας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

• Αποδεδειγμένα  καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2. 

• Γνώση επαρκούς χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα που 

σχετίζονται με την άρτια λειτουργία της επιστημονικής ομάδας εργασίας.  

 

Συνεκτιμώμενα (Μοριοδοτούμενα) Προσόντα 

• Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε ίδιο ή συναφές 

αντικείμενο. 

• Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, πιστοποίηση ανώτερη του 

Β2. 

• Γνώση ξένων γλωσσών πλέον της Αγγλικής και συγκεκριμένα Γαλλικά, 

Γερμανικά, Ισπανικά. 

• Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών. 

• Αποδεδειγμένη εξειδικευμένη επαγγελματική ενασχόληση με φοιτητικό 

πληθυσμό ή ομάδες  μετεφηβικής ηλικίας. 

 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

Απαραίτητα Προσόντα 

• Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με -

ειδίκευση στην Ψυχολογία, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  ψυχολόγου. 

• Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε οποιαδήποτε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση από 

πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα. 

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο  (2) ετών στην άσκηση της συγκεκριμένης 

ειδικότητας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

• Αποδεδειγμένα  καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2. 

• Γνώση επαρκούς χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα που 

σχετίζονται με την άρτια λειτουργία της επιστημονικής ομάδας εργασίας.  
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Συνεκτιμώμενα (Μοριοδοτούμενα) Προσόντα 

• Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε ίδιο ή συναφές 

αντικείμενο. 

• Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών. 

• Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, πιστοποίηση ανώτερη του 

Β2. 

• Γνώση ξένων γλωσσών πλέον της Αγγλικής και συγκεκριμένα Γαλλικά, 

Γερμανικά, Ισπανικά. 

• Αποδεδειγμένη εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία: 

α) με χρήση καινοτόμων τεχνικών ψυχοθεραπείας, πχ δραματοθεραπεία κ.α, 

σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (κατά προτίμηση σε ομάδες φοιτητικού 

πληθυσμού ή άτομα μετεφηβικής ηλικίας), 

β) κλινική εμπειρία (ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές προσεγγίσεις), 

γ) ερευνητική εμπειρία στο πεδίο των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

Απαραίτητα Προσόντα 

• Πτυχίο ή Δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης. 

• Άδεια άσκησης Επαγγέλματος. 

• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 

φορείς. 

• Για τουλάχιστον την μία εκ των δύο θέσεων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση η Επάρκεια της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και  

επιθυμητό προσόν το πτυχίο και η κρατική πιστοποίηση γραφής και 

ανάγνωσης BRAILLE 

• Αποδεδειγμένα  καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2. 

• Γνώση επαρκούς χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα που 

σχετίζονται με την άρτια λειτουργία της επιστημονικής ομάδας εργασίας.  
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Συνεκτιμώμενα (Μοριοδοτούμενα) Προσόντα 

• Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο. 

• Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, πιστοποίηση ανώτερη του 

Β2. 

• Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών. 

• Επάρκεια της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και πτυχίο και κρατική 

πιστοποίηση γραφής και ανάγνωσης BRAILLE. 

• Γνώση ξένων γλωσσών πλέον της Αγγλικής και συγκεκριμένα Γαλλικά, 

Γερμανικά, Ισπανικά. 

• Αποδεδειγμένη εξειδικευμένη επαγγελματική ενασχόληση με φοιτητικό 

πληθυσμό ή άτομα μετεφηβικής ηλικίας. 

 

 

Στέλεχος Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 

Απαραίτητα Προσόντα 

• Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. 

• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε συναφές αντικείμενο με τη 

θέση, δηλαδή: 

- Διαχείριση, Επιχειρησιακός και Τεχνικός  Συντονισμός έργων 

- Σύνταξη προκηρύξεων  διαγωνισμών και συμβάσεων 

-  Συντονισμός Δράσεων Δημοσιότητας 

- Επικοινωνία και παρακολούθηση συνεργατών, προμηθευτών, αναδόχων 

καθώς και επικοινωνία με δημόσιους φορείς 

• Αποδεδειγμένα  Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ2. 

• Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασία Κειμένου, 

Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου. 

 

Συνεκτιμώμενα (Μοριοδοτούμενα) Προσόντα 

• Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο. 

• Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δύο ετών σε συναφές αντικείμενο με τη θέση, 

όπως αυτό περιγράφεται στα ως άνω απαραίτητα προσόντα. 

• Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. 
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• Γνώση ξένων γλωσσών πλέον της Αγγλικής και συγκεκριμένα Γαλλικά, 

Γερμανικά, Ισπανικά. 

•  

Αποδοχές και Ώρες - Ημέρες - Μήνες Απασχόλησης στο Έργο 

 

Θέση 
Πλήθος 

Θέσεων 

Ώρες 

Ημερήσιας 

Απασχόλησης 

Ημέρες 

Εβδομαδιαίας 

Απασχόλησης 

Μήνες 

Απασχόλησης 

ανά 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Συνολική 

Μηνιαία 

Αποζημίωση 

Συνολική 

Ετήσια 

Αποζημίωση 

Ψυχίατρος 1 5 3 10 1,000 € 10,000 € 

Ψυχολόγος 1 5 5 10 1,250 € 12,500 € 

Κοινωνικός Λειτουργός 2 7 5 10 1,500 € 15,000 € 

Στέλεχος Οικ – Διοικ. Υπ. 1 8 5 10 1,400 € 14,000 € 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, 

το έργο της οποίας θα συνδράμουν δύο Τεχνικοί Σύμβουλοι, ένας Ψυχίατρος και ένας 

Οικονομολόγος. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων  θα γίνει σε δυο στάδια:  

α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις ως προς τα 

απαραίτητα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά 

αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων. 

Επισημαίνεται ότι, οι αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα  προσόντα, 

όπως αυτά ορίζονται ανά ειδικότητα, θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία 

αξιολόγησης. Τα συνεκτιμώμενα προσόντα αξιολογούνται μόνο υπό την προϋπόθεση 

ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά 

περιγράφονται. 

β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η τριμελής επιτροπή καταρτίζει αξιολογικό πίνακα 

και κατόπιν καλεί και διενεργεί προσωπική συνέντευξη των επικρατέστερων 

υποψηφίων κάθε κατηγορίας. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων καταρτίζεται ο 

τελικός αξιολογικός πίνακας και καθίζεται ο επικρατέστερος υποψήφιος για κάθε 

θέση.  
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Ο τελικός αξιολογικός πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ και κατόπιν 

δίνεται πενθήμερη διορία κατάθεσης ενστάσεων. Σε περίπτωση ύπαρξης ενστάσεων 

επί του τελικού αξιολογικού πίνακα, θα καταρτιστεί τριμελής επιτροπή ενστάσεων, η 

οποία θα εξετάσει τα αιτήματα των υποψηφίων όπως αυτά θα αναφέρονται στις 

ενστάσεις τους και θα αποφανθεί επ’ αυτών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο 

τελικός αξιολογικός πίνακας. 

 Αν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου λυθεί η σύμβαση κάποιου μέλους της 

ομάδας έργου, για οιονδήποτε  λόγο, δε θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση, αλλά θα 

συναφθεί σύμβαση με τον αμέσως επόμενο διαθέσιμο υποψήφιο του τελικού 

αξιολογικού πίνακα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  dalevizopoulos@asfa.gr 

 

 

 

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Της Πράξης 

 

 

Πρύτανης της ΑΣΚΤ 

  Καθηγητής, Παν. Χαραλάμπους 

 

 
 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
(όπου εφαρμόζονται) 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε ίδιο ή συναφές του 

φυσικού αντικειμένου της θέσης  

20 μόρια για μεταπτυχιακό 

60 μόρια για διδακτορικό 
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2 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο της 

θέσης. Ο μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται 

υπόψη είναι οι εξήντα (60) μήνες, επιπλέον των μηνών εμπειρίας που 
είναι προαπαιτούμενη για κάθε θέση. Για κάθε μήνα εμπειρίας, ο 

υποψήφιος λαμβάνει 1 μόριο. 

60 μόρια 

3 Αποδεδειγμένη εξειδικευμένη επαγγελματική ενασχόληση όπως 

ορίζεται κάθε φορά στα συνεκτιμώμενα προσόντα. Για κάθε μήνα 
εμπειρίας ο υποψήφιος λαμβάνει 2 μόρια, με μέγιστη προσμέτρηση 

τους 40 μήνες. 

80 μόρια 

4 
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (όπου δεν απαιτείται άριστη) 

Πολύ καλή:  5 μόρια 

Άριστη:      10 μόρια 

5 
Γνώση ξένης γλώσσας πέραν της Αγγλικής και συγκεκριμένα Γαλλικά, 

Γερμανικά, Ισπανικά 

Καλή:     3 μόρια 
Πολύ καλή:  5 μόρια 

Άριστη:   10 μόρια 

6 Επάρκεια της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 25 μόρια 

7 Πτυχίο και κρατική πιστοποίηση γραφής και ανάγνωσης BRAILLE 25 μόρια 

8 Συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν την προσωπικότητα του 
Υποψηφίου και το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 

50 μόρια 
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