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Αξ. Πξση. 61
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΟΠΑ Α.Δ.
Η Δηαηξία Αμηνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ Α.Δ. (Δηαηξία) πξνηίζεηαη λα απαζρνιήζεη κε ζύκβαζε έξγνπ νξηζκέλεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο (3 κελώλ), κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο, ηξεηο (3) ζπλεξγάηεο, θνηηεηέο ηνπ
Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
Σν θπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαηεζεί ζπλίζηαηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
θαηαζηήκαηνο αλακλεζηηθώλ εηδώλ ΟΠΑ shop ζην θνπαγηέ ηνπ ακθηζεάηξνπ «Αλησληάδνπ».
Δθηηκώκελε δηάξθεηα: 3 κήλεο, κε δνθηκαζηηθή πεξίνδν 2 εβδνκάδσλ θαη δπλαηόηεηα
παξάηαζεο.
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα εμήο απαξαίηεηα πξνζόληα:
1.
2.
3.
4.

Να είλαη θνηηεηέο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
Καιή γλώζε Αγγιηθήο Γιώζζαο
Καιή γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ (MS Windows, MS Office & Internet)
Ιθαλόηεηα πσιήζεσλ

Δπηζπκεηά πξνζόληα:
1. Δκπεηξία ζε αλάινγε ζέζε
2. Ιθαλόηεηα άξηζηεο επηθνηλσλίαο θαη νξγάλσζεο, απνηειεζκαηηθόηεηα ππό ζπλζήθεο
εξγαζηαθήο πίεζεο, εκπνξηθό θαη νκαδηθό πλεύκα, ππεπζπλόηεηα, αμηνπηζηία,
πξσηνβνπιία, ζπλέπεηα ζηελ ηήξεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΑ Δ ΠΡΟΟΝΣΑ-ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Η πξνζκέηξεζε κνλάδσλ βαζκνιόγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηόπηλ ηεο εθπιήξσζεο
όισλ ησλ βαζηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηα παξαθάησ πξνζόληα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε
αληηθεηκεληθή ζπλάθεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.
Α/Α Κξηηήξην

Παξαηεξήζεηο

Αμηνιόγεζεο

Μέγηζηνο
Βαζκόο

Βαξύηεηα
Κξηηεξίνπ

Κξηηεξίνπ
Βαζκνινγείηαη ε ύπαξμε
πηζηνπνηεηηθνύ

10

10%

α) επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ, β)
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ,
γ) ππεξεζηώλ
δηαδηθηύνπ

Βαζκνινγείηαη ε ύπαξμε
πηζηνπνηεηηθνύ

10

10%

3.

Δκπεηξία ζε αλάινγε
ζέζε

5 βαζκνί αλά έηνο θαη κέρξη 3
έηε

20

20%

4.

πλνιηθή απνηίκεζε
ηεο εηθόλαο ηνπ
ππνςεθίνπ (ελδεηθηηθά
αλαθέξνληαη ε
ηθαλόηεηα
επηθνηλσλίαο, ε
νξγαλσηηθή ηθαλόηεηα
θαη ε δπλαηόηεηα
απνηειεζκαηηθόηεηαο
ζηελ εξγαζία ζε
ζπλζήθεο πίεζεο)

60

60%

1.

Αγγιηθή Γιώζζα

2.

Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ
θαη εηδηθόηεξα:

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε (είλαη
δπλαηή ε ρξήζε
ηειεπηθνηλσληαθώλ κέζσλ αλ
απηό θξηζεί αλαγθαίν)

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
1)

2)
3)

Σπρόλ ελζηάζεηο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ππνβάιινληαη ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Οη
ελζηάζεηο ζα πξέπεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο. Οη ελζηάζεηο
ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο, ζηελ δηεύζπλζε:
Παηεζίσλ 80, 10434 Αζήλα (4νο όξνθνο).
Τπνβιεζείζα ππνςεθηόηεηα ε νπνία δελ πιεξνί ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ηεο
πξόζθιεζεο δελ βαζκνινγείηαη πεξαηηέξσ θαη απνξξίπηεηαη.
Η πηζηνπνίεζε γλώζεο ηνπ ηίηινπ γισζζνκάζεηαο απνδεηθλύεηαη κε βάζε ην άξζξν
1 π.δ. 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 50/2001 Καζνξηζκόο πξνζόλησλ

4)

5)
6)

7)

8)

δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα όπσο απηό ηζρύεη» (ΦΔΚ
185/3.8.2007/η.Α’), ζε ζπλδπαζκό κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1
π.δ. 116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001» (ΦΔΚ
115/9.6.2006/η.Α’).
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηαδηθαζία πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ζύλαςε
ζύκβαζεο έξγνπ ηεο παξνύζεο δελ είλαη δηαγσληζηηθή, ελώ ε ηπρόλ επηινγή
αληηζπκβαιιόκελνπ έρεη ηνλ ραξαθηήξα απνδνρήο πξόηαζεο θαη όρη «πξόζιεςεο».
Η δηαδηθαζία ηεο πξόζθιεζεο ζα νινθιεξσζεί κε ζύληαμε πίλαθα θαηάηαμεο, ελώ
όζνη επηιεγνύλ ζα εηδνπνηεζνύλ θαη’ ηδίαλ.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο επηιέγεηαη θαηά ζεηξά ε πξόηαζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε
ηε κεγαιύηεξε εκπεηξία θαη ζπλάθεηα αληηθεηκέλνπ.
Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αληηθαηάζηαζε ηνπ/ησλ επηιερζέληνο/λησλ κε άιινλ/νπο
ελδηαθεξόκελν/νπο ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο θαη ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο.
Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δε δεζκεύεη ηελ Δηαηξία λα
ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη δελ γελλά δηθαηώκαηα
πξνζδνθίαο. Η Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηινγήο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ
αληηζπκβαιινκέλνπ, θαζώο θαη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηε ζύλαςε ή κε
ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ απνθιεηόκελεο νηαζδήπνηε αμηώζεσο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ.
Η Δηαηξία κπνξεί κε απόθαζή ηεο λα επεθηείλεη ηε ζύκβαζε, εθόζνλ απηό
επηηξέπεηαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.

Έληππν ηνπ παξαξηήκαηνο Α΄

2.

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα

3.

Αληίγξαθα ηίηισλ (απιά αληίγξαθα, επηθπξώζεηο κόλν θαηόπηλ απαίηεζεο)
πηζηνπνηήζεσλ θαη βεβαηώζεσλ πξνϋπεξεζίαο, θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα
ηεθκεξηώλεη ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη ζηελ πξόζθιεζε.

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηε δηεύζπλζε Παηεζίσλ 80,
10434 Αζήλα, 4νο όξνθνο, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 10/12/2021, ώξα 15:00. ηνλ θάθειν λα
αλαγξάθεηαη ε θξάζε: «πκκεηνρή ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 61/25-11-2021 πξόζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ
ΟΠΑ Α.Δ. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηζρύεη ε εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ
ηαρπδξνκείνπ. Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210-8203818 θν Οηθνλνκίδε ηέιηνπ.
ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΟΠΑ Α.Δ.

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Καζεγεηήο
*
Βιάζηνο ηαζαθόπνπινο

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ

&

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄

Όλνκα : ……………………………………………………………….
Δπώλπκν : ……………………………………………………………….
Γ/λζε : ……………………………………………………………….
Σειέθσλν : ……………………………………………………………….
Δ-mail: ………………………………………………………………

ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΟΠΑ
Α.Δ.
ΠΡΟΣΑΗ
Γηα ζύλαςε ζπκβάζεσο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ

ε απάληεζε ηεο ππ’ αξ. πξση. ………..…………….. πξόζθιεζήο ζαο, ζαο ππνβάιισ
πξόηαζε γηα ηε ζύλαςε ζύβαζεο έξγνπ κε ηελ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΟΠΑ Α.Δ.
πλεκκέλα ππνβάιιεηαη αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ νξίδεη ε πξόζθιεζε.
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