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Θέμα: Πλήρωση μίας «1» θέσεως συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5030939 στον Άξονα Προτεραιότητας 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

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

 ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

           Ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ 

έχοντας υπόψη  

1. ΠΔ 87/2013(ΦΕΚ 129/τ.Α’/05-06-2013 "Μετονομασία του ΤΕΙ Καβάλας σε ΤΕΙ 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης " 

2. Τον νόμο 4485/2017 « Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις 

3. Τη  με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

4. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 

5. το νόμο 2690/1999 «Κώδικας  Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. το νόμο 3861/2010 για «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις (Α΄112). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGpvOLn-TbAhWMa1AKHfwUAXIQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uth.gr%2Fstatic%2Fmiscdocs%2Fpromithies%2Fnomos_2690.pdf&usg=AOvVaw0c1np8-QlOcCQyx2-7EVWg


 

7. το νόμο 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (Α΄265). 

8. την με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' 

αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 - 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων 

επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β' 3521). 

9. την Πρόσκληση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» με κωδ. ΕΔΒΜ85/Α.Π.: 3746/05-07-2018 (έκδοση 1/0) με τίτλο: 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης» 

10. την πρόταση με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και ΜIS 5030939 που υποβλήθηκε στις 

12/9/2018 με αρ. πρωτ. 5381 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». 

11. την με αριθμ 5282/12-10-2018 Απόφαση  Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη 

Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης» και MIS 5030939 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & 

Δια Βίου Μάθηση». 

12. το Σχέδιο  Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΜΙΜ) του Υποέργου 01 με τίτλο 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης» της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας 

φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

13. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) 

14.  Την αρ. 18/25-10-2018 (θ. 9ο) πράξη της σχετικά με την αποδοχή διαχείρισης της 

πράξης του θέματος 

15. Την αρ. πρωτ. 1362/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

16. Το από 14-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμα του υπευθύνου της πράξης κ. Δ. Μπαντέκα 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

την πλήρωση μίας (1) θέσεως  συνεργάτη, με σύμβασης ανάθεσης έργου για την υλοποίηση 

του προγράμματος της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών 

του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

 



 

Ακολουθεί η Πρόσκληση. 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας 

φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό 

Δημόσιο προσκαλείται ένας (1) συνεργάτης με σύμβασης ανάθεσης έργου να εκδηλώσει το 

ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσης. 

 

Στόχος της Πράξης 

Η πράξη αποσκοπεί στην καταγραφή, ενίσχυση και υποστήριξη φοιτητών/τριών που ανήκουν 

σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (φοιτητές με αναπηρίες μόνιμες ή προσωρινές, προβλήματα 

υγείας ή/και ψυχικής υγείας, αλλοδαποί φοιτητές, κλπ.)και οποιοιδήποτε άλλοι φοιτητές, οι 

οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την 

πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς 

και για την διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το 

ΤΕΙ ΑΜΘ έχει αποστολή την επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις 

ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της 

παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και 

υπηρεσιών πρόσβασης. Ως εκ τούτου στόχος της πράξης είναι η δημιουργία Δομής και η 

υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που θα συνδράμουν στην επίλυση προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους φοιτητές και φοιτήτριες που ανήκουν σε 

Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες  

 

Ι.ΘΕΣΗ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση για τις ανάγκες της 

πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης»,  με κωδικό ΟΠΣ 5030939 ως εξής: 

 

Ι.ΘΕΣΕΙΣ  

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται  μία (1) θέση για τις ανάγκες της 

πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης»,  με κωδικό ΟΠΣ 5030939 ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ 1
ΟΥ

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 1 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Κοινωνικού Λειτουργού 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 

την υπογραφή της έως τις 31/10/2020, 

ημερομηνία λήξης του έργου, με ανώτατο 



 

συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 24.000€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των 

νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση 

παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής 

με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του 

παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με 

βεβαίωση παραλαβής κα καλής εκτέλεσης 

του έργου από μέρους του δικαιούχου, η 

οποία θα υπογράφεται από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου 

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΡΓΟΥ Παραδοτέο 5.  Παροχή συμβουλευτικής 

σπουδών  

  Περιγραφή: Στόχος της δράσης είναι η 

ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της 

αυτοεπίγνωσης των φοιτητών. Θα 

διερευνηθούν πιθανές κατευθύνσεις 

σπουδών σε συνάρτηση με τα 

ενδιαφέροντα τους. Στη συνέχεια ο 

σύμβουλος μέσα από συνεδρίες παραθέτει 

εναλλακτικές κατευθύνσεις και δημιουργεί 

ένα μεσοπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης. 

Παραδοτέο 5.1 Εκθέσεις διαδικασιών και 

αποτελεσμάτων παροχής συμβουλευτικής 

σπουδών 

 

 

1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 

(ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Απαιτούµενο (ON/OFF) – 

∆εν βαθµολογείται  

 

 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 

Αποδεδειγμένη συναφή επαγγελματική εμπειρία 

Αντίγραφα συμβάσεων ή/και βεβαιώσεις μετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με ανώτατο 

όριο τα 10 έτη . Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής: 

Μόρια εργασιακής εμπειρίας= [(μήνες εργασιακής 

40 μόρια 



 

εμπειρίας)/10]*25 

 

2 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

 
30 μόρια 

4 

Συνέντευξη  

 Διερευνώνται: α) η αντίληψη της/του υποψηφίου 

για το ρόλο τους σε σχέση με το αντικείμενο και τις 

απαιτήσεις της θέσης, β) η ικανότητα επικοινωνίας 

και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης 

κρίσεων και η αποτελεσματικότητα,  γ) η 

κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης 

προγραμμάτων 

α-10μόρια 

 

β-10 μόρια 

 

γ-10 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ 100 ΜΌΡΙΑ 

 

Επισημαίνεται ότι:  

1. Η απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών και/ή χρήσης Η/Υ γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις που διέπουν το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτές ισχύουν.  

2. Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 

οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της 

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

Λόγω της ιδιαιτερότητας του φυσικού αντικειμένου του έργου, για την αποτελεσματική 

υλοποίησή του οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση, που 

συνυποβάλλεται με την αίτησή τους, ότι εφόσον επιλεγούν θα είναι σε θέση σε όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης να εκτελούν το έργο στις εγκαταστάσεις του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα μόνο για μία από 

τις θέσεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα 

απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, Άγιος Λουκάς 

65404 Καβάλα (αναγράφοντας τον αριθμό πρόσκλησης), μέχρι τις 9/3/2019. Απαραίτητα 

αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση: 

1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Τίτλοι σπουδών  

4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας 

5. Άλλα δικαιολογητικά 



 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνο 

2510462203. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις προϋποθέσεις/κριτήρια της 

παρούσας πρόσκλησης και συνάπτεται σύμβαση συμφωνητικό για την ανάθεση έργου με 

τον επιλεγέντα. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα κατατεθούν ή θα έχουν ημερομηνία 

αποστολής (ταχυδρομικής ή ταχυμεταφοράς) μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία. 

3. Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων 

προσόντων με τη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης. 

4. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη όσους υποψηφίους 

δεν αποκλείονται με βάση τον Πίνακα Βαθμολογίας Κριτηρίων. 

5. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προτάσεων. 

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

/ συμφωνητικού για την ανάθεση έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η 

τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι 

«πρόσληψης».  

7. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για αυτό το σκοπό. Η επιτροπή αξιολόγησης, θα 
απορρίψει τις κατά παρέκκλιση των όρων της πρόσκλησης υποβληθείσες αιτήσεις 
(εκπρόθεσμες, χωρίς  τα απαραίτητα προσόντα, χωρίς τον απαραίτητο τύπο π.χ. 
βιογραφικό  κλπ.) και στη συνέχεια θα διεξάγει την διαδικασία της συνέντευξης 

8. Μετά το πέρας των ως άνω διαδικασιών, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συντάξει πρακτικό 
αξιολόγησης που θα εμπεριέχει προσωρινό πίνακα κατάταξης στον οποίο θα 
κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας  οι εκδηλώσαντες  ενδιαφέρον και 
πληρούντες τα απαραίτητα προσόντα,  το  οποίο και θα υποβάλει προς  έγκριση ΕΛΚΕ 
ΤΕΙ ΑΜΘ. 

9. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή ενστάσεων, η οποία συστήνεται σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και για αυτό το σκοπό. Οι υποψήφιοι δύνανται εντός 5 
εργασίμων ημερών από την ημ/νία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα κατάταξης, να 
υποβάλλουν  ένσταση επί  της σχετικής κατάταξης στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ ΑΜΘ. Οι 
ενστάσεις εξετάζονται μετά το πέρας της τεθείσης προθεσμίας, αναδιαμορφώνεται /ή 
μη ο πίνακας και υποβάλλεται προς έγκριση (Επιτροπή Ερευνών). Η Επιτροπή Ερευνών 
θα αποφασίσει επί των ενστάσεων, αμετάκλητα, το αργότερο εντός # εργασίμων 
ημερών από την λήξη της  προθεσμίας υποβολής της. Μετά τη σχετική έγκριση,  
αναρτάται ο τελικός πίνακας κατάταξης στον διαδικτυακό τόπο http://ee.teikav.edu.gr/ 
. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ και στη ∆ιαύγεια. 

10. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη 

της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς 

την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των 

προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής 

Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό 

του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμόδιων 

δικαστηρίων. 



 

11. Ο ΕΛΚΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης / συμφωνητικού, 

δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια του ΕΛΚΕ η σύναψη ή μη 

συμβάσεων/συμφωνητικών, καθώς και το πλήθος αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε 

αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

12. Η ανάθεση του έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο 

έργο και στον Οδηγό ∆ιαχείρισης και Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ. 

13. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ (ee.teikav.edu.gr) 

για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας 

 

Γιαννούλα Φλώρου 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης  

του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ 

  



 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ: . . ./. . ./  

                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: . .  

Προς: τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ 

Στοιχεία Αιτούντα 

Όνομα: ........................................................................................................................  

Επώνυμο: ....................................................................................................................  

Ον. Πατέρα:  ...............................................................................................................  

Πόλη: ......................................... Διεύθυνση: ...............................................................  

Τ.Κ.: ................. Τηλ.:....................................................  

Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για τη θέση 

για το πρόγραμμα με τίτλο 

Μαζί με την αίτησή μου επισυνάπτονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

(για την πλήρωση της θέσης). 

Συνημμένα: 

1 .......................................................................................................  
2 .......................................................................................................  
3 …………………………………………………………………………………………………….. 
4……………………………………………………………………………………………………. 
5 .......................................................................................................  



 

Ο Αιτών/Η 
Αιτούσα 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


