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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος αφορά τρεις (3) ΘΕΣΕΙΣ για την ανάθεση έργου και
αναφέρονται χωριστά & ανά θέση οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα, ως και κριτήρια
επιλογής κ.λπ.
Το Ε λ λ η ν ι κ ό Α ν ο ι κ τ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού),
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου
στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική
Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του
Ε.Α.Π.»,
», το οποίο χρηματοδοτείται από ττην Οικονομική Υπηρεσία του Ε.Α.Π., ως εξής:

ΘΕΣΗ 1: σχεδιαστής αναπτυξιακών και ερευνητικώ
ερευνητικών προγραμμάτων
ένας/μία (1) διπλωματούχος Μηχανικός (Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής
Πληροφορι
ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των
Υπολογιστών και Πληροφορικής)
Πληροφορικής), με έδρα την Πάτρα
Το αντικείμενο της θέσης συνοψίζεται ως εξής:
•
Σχεδιασμός αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Επιχειρησιακή ανάπ
ανάπτυξη και διερεύνηση συνεργασιών
•
Αναζήτηση, συγκέντρωση και αξιολόγηση ευκαιριών χρηματοδότησης έργων.
•
Υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλων αναπτυξιακών και ερευνητικών προτάσεων και
τεχνο-οικονομικού
οικονομικού σχεδιασμού έργων
•
Εκπροσώπηση
πηση σε πρωτοβουλίες ή και επιτροπές εθνικών ή διεθνών φορέων
•
Τεχνική αξιολόγηση υποστηρικτικών ΤΠΕ συστημάτων, συλλογή απαιτήσεων,
προετοιμασία προδιαγραφώ
προδιαγραφών
•
Υποστήριξη στη διαχείριση έργων
•
Παρακολούθηση δράσεων ανάπτυξης λογισμικού
λογισμικού- εφαρμογών
Α1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απαιτούμενα Προσόντα
Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και
Πληροφορικής
Επιθυμητά προσόντα
•
Εμπειρία (τουλάχιστον 10ετή) στην υποβολή προτάσεων και προσφορών σε εθνικές και
διεθνής προσκλήσεις ή διαγωνισμούς και στη διαχείριση έργων, ερευνητικών ή
αναπτυξιακών προγραμμάτων
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•

•

•

•

Εμπειρία (τουλάχιστον 10ετή) στη διαχείριση έργων, ερευνητικών ή αναπτυξιακών
προγραμμάτων., Συντονισμός έργων πληροφορικής σημαντικής κλίμακας (σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο). Συντονισμός Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων
Εμπειρία στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και έργων κατά προτίμηση ως
εμπειρογνώμονας – αξιολογητής δράσεων ή/και έργων Εθνικού φορέα και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Καλή γνώση του Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα
χρηματοδότησης, σχεδιασμού και παρακολούθησης καινοτόμων έργων. Ισχυρές
ικανότητες επικοινωνίας. Δεξιότητες χρονοπρογραμματισμού και παρακολούθησης
δραστηριοτήτων και παραδοτέων έργου, οργάνωσης και διοίκησης ομάδων έργου,
καθώς επίσης και επικοινωνίας με συνεργάτες και υπεργολάβους.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1) / καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας (επίπεδο Β2) / Πολύ καλή γνώση δεύτερης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί (επίπεδο
C1) / καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2)

Β1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1
Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου
στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής
2
Εμπειρία (τουλάχιστον 10ετή) στη διαχείριση έργων, ερευνητικών ή
αναπτυξιακών προγραμμάτων. Συντονισμός έργων πληροφορικής
σημαντικής κλίμακας (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο). Συντονισμός
Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων
3
Εμπειρία (τουλάχιστον 10ετή) στην υποβολή προτάσεων και
προσφορών σε εθνικές και διεθνής προσκλήσεις ή διαγωνισμούς και
στη διαχείριση έργων, ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων
4
5

ΜΟΝΑΔΕΣ
On/Off

25 max

20 max

Εμπειρία στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων ή/και έργων
Καλή γνώση του Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών και διαδικασιών
σε θέματα χρηματοδότησης, σχεδιασμού και παρακολούθησης
καινοτόμων έργων. Ισχυρές ικανότητες επικοινωνίας. Δεξιότητες
χρονοπρογραμματισμού και παρακολούθησης δραστηριοτήτων και
παραδοτέων έργου, οργάνωσης και διοίκησης ομάδων έργου, καθώς
επίσης και επικοινωνίας με συνεργάτες και υπεργολάβους.

10 max
10 max

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1)

5

Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

3

Πολύ καλή γνώση δεύτερης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί (επίπεδο C1)

5

6

Kαλή γνώση δεύτερης γλώσσας (επίπεδο Β2)

3
= 10 max

7

Συνέντευξη
ΣΥΝΟΛΟ

25 max
100 MAX

Γ1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης έργου θα είναι 12 μήνες από 01/01/2017 έως 31/12/2017, με
δυνατότητα ανανέωσης έως δυο (2) έτη. Η συνολική αμοιβή θα είναι ανάλογη της εξειδίκευσης και
της εμπειρίας του συνεργάτη και προσδιορίζεται από το προσδιορισμένο μέγιστο κόστος
ανθρωπομήνα της κατηγορίας «ερευνητής» (βλ. https://www.eap.gr/images/stories/pdf/20160728upologismos-paragwgigkwn-wrwn.pdf).
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ΘΕΣΗ 2: νομικός
ένας/μία νομικός για πνευματικά δικαιώματα, με έδρα την Αθήνα
Το αντικείμενο της θέσης αφορά στην υποστήριξη σε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων σχετικών
με την ψηφιακή ανάρτηση υλικού στα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ και για τη
διαχείριση των σχετικών συμβάσεων.
Α2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Νομικής Σχολής
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στο δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων για ψηφιακή
ανάρτηση υλικού στην ανοικτή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Επιθυμητά Προσόντα
• Υποψήφιος διδάκτωρ ή διδάκτωρ με θέμα σχετικό με πνευματικά δικαιώματα
• Εξειδίκευση και στο αγγλικό δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων (intellectual
property)
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στο δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση Γαλλικής γλώσσας
• Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια σχετικές με
πνευματικά δικαιώματα
Β2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1
Πτυχίο Νομικής Σχολής

ΜΟΝΑΔΕΣ
On/Off

2
3

On/Off
On/Off

4
5
6
7
8
9

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Αποδεδειγμένη εμπειρία στο δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων
για ψηφιακή ανάρτηση υλικού στην ανοικτή εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση
Υποψήφιος διδάκτωρ ή διδάκτωρ με θέμα σχετικό με πνευματικά
δικαιώματα
Αποδεδειγμένη εμπειρία στο δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων
Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια
σχετικές με πνευματικά δικαιώματα
Εξειδίκευση και στο αγγλικό δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων
(intellectual property)
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση Γαλλικής γλώσσας
ΣΥΝΟΛΟ

25 max
25 max
20 max
20 max
5 max
5 max
100 MAX

Γ2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης έργου θα είναι 12 μήνες από 01/01/2017 έως 31/12/2017, με
δυνατότητα ανανέωσης έως δυο (2) έτη. Η συνολική αμοιβή θα ανέρχεται σε ποσό 24.100,00 €
μικτά.

ΘΕΣΗ 3: λογιστής
ένας/μία ΤΕ Λογιστής Α’ Τάξης, με έδρα την Πάτρα
Το αντικείμενο της θέσης αφορά στην οικονομική διαχείριση των έργων της ΕΔΕΛ, τήρηση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την οικονομική και την λογιστική διαχείριση και τήρηση των
φορολογικών υποχρεώσεων.
Α3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απαιτούμενα Προσόντα
• Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις:
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Πτυχίο Λογιστικής ΤΕΙ ή άλλο ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Επαγγελματική άδεια:
Άδεια Λογιστή Α’ Τάξης
• Επαγγελματική εμπειρία:
1. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε θέση Λογιστή
2. Εμπειρία και προϋπηρεσία σε θέση Λογιστή σε Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπογραφή
ισολογισμού
3. Εμπειρία σε μηχανογραφημένη λογιστική
• Γνώση χρήσης Η/Υ:
Αποδεδειγμένη/πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
Επιθυμητά Προσόντα
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας
•

Β3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1
Πτυχίο Λογιστικής ΤΕΙ ή άλλο ισότιμο
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
2
Άδεια Λογιστή Α’ Τάξης
3
Επαγγελματική Εμπειρία ως εξής:
1. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε
θέση Λογιστή
2. Εμπειρία και προϋπηρεσία σε θέση
Λογιστή σε Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και
υπογραφή ισολογισμού
3. Εμπειρία σε μηχανογραφημένη
λογιστική
4
Αποδεδειγμένη/πιστοποιημένη γνώση
χρήσης Η/Υ
5
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ΜΟΝΑΔΕΣ
Βαθμός πτυχίου * 3
= 30 max
On/Off
Από 1 μήνα έως 60 μήνες: 0,5 μόρια /μήνα
= 30 max

10 max
Καλή Γνώση: 5
Πολύ Καλή Γνώση: 7

10

Συνέντευξη
ΣΥΝΟΛΟ

Άριστη Γνώση: 10
= 10 max
20 max
100 MAX

Γ3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης έργου θα είναι 12 μήνες από 01/01/2017 έως 31/12/2017, με
δυνατότητα ανανέωσης έως δυο (2) έτη. Η συνολική αμοιβή θα ανέρχεται σε ποσό έως 24.100,00 €
μικτά.

Δ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΦΟΡΜΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος -ήδη αναρτημένη στη Δι@ύγεια- και τη φόρμα της Αίτησης (προς
εκτύπωση/συμπλήρωση) στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, ως εξής: www.eap.gr =>
Ανακοινώσεις => Διακηρύξεις-Προκηρύξεις => Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση
έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων
Σπουδών του ΕΑΠ».
E. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 06/12/2016 έως και 15/12/2016. Οι ενδιαφερόμενοι
έχουν τη δυνατότητα είτε να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως/με
εξουσιοδότηση στην έδρα του Ε.Α.Π. (κάτωθι διεύθυνση, ώρες: 07.30-13.30, έως και τη λήξη της
προθεσμίας) είτε να τον αποστείλουν στην έδρα του ΕΑΠ μέσω ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή
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(κάτωθι διεύθυνση, έως και τη λήξη της προθεσμίας, βάσει της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ.) ή μέσω courier
(κάτωθι διεύθυνση, ώρες: 07.30-13.30, έως και τη λήξη της προθεσμίας), σε εσώκλειστο φάκελο, ως
εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (υπόψη Κατερίνας Σκόνδρα)
ΚΤΙΡΙΟ Γ – ΓΡΑΦEIΟ Γ1 ΑΠΧ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18
263 35 - ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ
Υποβολή υποψηφιότητας για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργο Φκ31, Θέση (αριθμός): ….
Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε (ώρες: 07:30-13:30) με την Ε.Δ.Ε.Λ., κα. Κατερίνα
Σκόνδρα, τηλέφωνο 2610-367673, e-mail: anathesi@eap.gr.
ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να υποβάλλονται μία (1) φορά τόσο σε έντυπη μορφή
όσο σε cd με την ακόλουθη σειρά:
1. Φόρμα Αίτησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής ή Ειδικό Δελτίο Αιτούντος
Άσυλο
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα)
4. Τίτλοι Σπουδών, βάσει των §Α-Β
5. Σχετικά με τα προσόντα/κριτήρια επιλογής, έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις,
συμφωνητικά), ως εξής - σύμφωνα με το ν.4250/2014:
- Για όσα έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες: «απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των
εγγράφων αυτών»
- Για τα ιδιωτικά έγγραφα: «απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα
έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
εμπίπτουν στη ρύθμιση»
- Για αλλοδαπά έγγραφα: «ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι
τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο»
Επιπλέον, για τους τίτλους που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή: χρειάζεται να συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ
- Για αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς: «δεν απαιτείται άδεια εργασίας», από 26.10.2016 και εξής, υπό τις
προϋποθέσεις που αναγράφονται στη με ΑΔΑ:7Τ8Ο4691Ω3-Δ26 αναρτημένη στη Δι@ύγεια εγκύκλιο
του Ο.Α.Ε.Ε.
- Για την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986: «καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων
εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο
ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων»
- Για τα παραποιημένα ή πλαστά φωτοαντίγραφα: «στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή
πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986 ή άλλες ποινικές
κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας
χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά»
- Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη και αφορούν
αποκλειστικά στα προσόντα/κριτήρια επιλογής της θέσης (π.χ. Συστατικές Επιστολές, Υποτροφίες,
Βραβεία κ.λπ.)
Ζ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η μη παράλειψη όλων των στοιχείων που
απαιτούνται είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου/της υποψηφίας.
2. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας ή η μη υποβολή του συνόλου
των προβλεπομένων από την παρούσα δικαιολογητικών αποκλείει τον υποψήφιο/την
υποψήφια από τη διαδικασία.
3. Υποψήφιος/υποψήφια, ο οποίος/η οποία δεν πληροί το προσόν/τα προσόντα On για τη
θέση, για την οποία υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποκλείεται από τη
διαδικασία.
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Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής, όπως έχει ορισθεί από σχετική απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.
Θ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Η Επιτροπή Επιλογής, σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων ανά θέση, καλεί τους ισοψηφίσαντες
σε συνέντευξη για τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.
Ι. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Οι υποψήφιοι θα δύνανται να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, τα οποία θα
αναρτηθούν στον ιστότοπο της Δι@ύγειας μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος, όπου και θα
αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση, ως εξής: www.eap.gr => Αρχική Σελίδα => πλαίσιο “Δι@ύγεια” =>
Tύποι Πράξεων => Πίνακας Επιτυχόντων, Διοριστέων, Επιλαχόντων => Έγκριση πρακτικού επιλογής
για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ 31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των
Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» (https://et.diavgeia.gov.gr/f/eap).
Κ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στη Δι@ύγεια, οι υποψήφιοι
δικαιούνται εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών να υποβάλλουν μόνο μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και στη διεύθυνση anathesi@eap.gr ένσταση κατά της απόφασης επιλογής,
υπογεγραμμένη. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος δύνανται να λάβουν πλήρη γνώση των
δικαιολογητικών όσων προηγούνται αυτών στον πίνακα κατάταξης στη θέση, για την οποία
εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Λ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τυχόν ενστάσεων
και την οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης ανά θέση.

Η Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Λ. του ΕΑΠ

κ. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη
Αντιπρόεδρος Δ.Ε. Ε.Α.Π.

