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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της
Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων» με κωδικό MIS 5029274, το οποίο υλοποιείται μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)
και Εθνικών Πόρων, σύμφωνα με την από 23η/06-07-2018 απόφαση συνεδρίασης
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων προβαίνει
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη
σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο, το οποίο θα
απασχοληθεί στην Πράξη «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας
φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5029274 για την διοικητική στήριξη
του έργου.
Ειδικότερα, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία (N. 4485/2017, ΦΕΚ Α' 114/04-082017 και Ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α’ 83/11-05-2016) και τις γενικές αρχές της Ένωσης και
ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων
και της διαφάνειας (ΥΠΑΣΥΔ 110427/ΕΥΘΥ/1020, ΦΕΚ Β’ 3521/01-11-2016), καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα κατωτέρω.
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1. Αντικατάσταση ή διόρθωση της πρότασης, καθώς και συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προτάσεων, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
2. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι
σπουδών) έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να
προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους τους, απλό αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία
του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της
βαθμολογικής κλίμακας αυτών στη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, επί
ποινή απαραδέκτου. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται αντίγραφο
βεβαίωσης από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και απλό αντίγραφο της επίσημης
μετάφρασή της.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και
τίτλους σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και
ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
4. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα
ανωτέρω, επιλέγεται/επιλέγονται εκείνη/εκείνες που κρίνεται πιο κατάλληλη/-ες,
σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης.
5. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της
πρόσκλησης, απορρίπτεται και ο υποψήφιος αποκλείεται από την διαδικασία και
δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
6. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή
μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο
αυτές καταστάσεις.
7. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8
Ν.1599/1986) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
8. Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος
αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης είναι αποκλειστικά
του υποψηφίου.
9. Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί
δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα
στην παρούσα πρόσκληση, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση,
μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με την οποία μετέχει στη
διαγωνιστική διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά
κατωτέρω.
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10. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της
χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: Βεβαίωση του
ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης (για
τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό τομέα) ή Βεβαίωση του
οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά
στον δημόσιο τομέα). Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν
προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία που τυχόν απαιτείται στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή δελτίου
παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.
11. Σε περίπτωση που απαιτείται εμπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή
προγράμματα, η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α)
Βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, στην οποία θα αναφέρεται το
ερευνητικό έργο που συμμετείχε, το αντικείμενο της έρευνας και ο χρόνος
συμμετοχής του υποψηφίου και β) Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Μονάδας
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ή του Προέδρου της Επιτροπής
Ερευνών στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος και η διάρκεια του ερευνητικού έργου
ή προγράμματος, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου κι η συμβατική σχέση με
την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με Φορέα (σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου ή έργου).
12. Εμπειρία που τυχόν επικαλείται ο υποψήφιος και δεν προκύπτει από τα
απαιτούμενα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν ανωτέρω, δεν
θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη.
13. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία
υποβολής προτάσεων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή
ενδιαφερόμενου υποψηφίου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής
πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου. Η
διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του πίνακα
κατάταξης των υποψηφίων και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας περί υποβολής
ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων η διαδικασία ολοκληρώνεται με
την ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, μετά την εξέταση των
ενστάσεων που έχουν υποβληθεί.
14. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα βαθμολογηθούν με βάση τον πίνακα
βαθμολόγησης και θα καταταχθούν, σύμφωνα με το συνολικό άθροισμα της
βαθμολογίας τους, με φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα
πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των
οριστικών πινάκων
15. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος δεν προσέλθει για την υπογραφή
της σύμβασής του ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης
υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.
16. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά
του σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά
κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.
17. Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης
υποψηφίου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
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18. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δεν
αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην
απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων. Η σύναψη της
σύμβασης βρίσκεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του έργου και την ύπαρξη
απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύναψη της εν λόγω
σύμβασης.
19. Η πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 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
1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά τους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να
προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων
γλωσσομάθειας, συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους
στην ελληνική γλώσσα.
20. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27
παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α 24/30.01.2013 και
ΦΕΚ Α 63/9.3.2005).
21. Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με
πλήρη αποδοχή των όρων διενέργειας αυτής.
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά την Υποστήριξη Δομών Κοινωνικής
Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση και
η υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ, φοιτητών από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) ή
χαμηλών εισοδηματικών τάξεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, για τη φοίτηση και την
έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης
συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων που ανήκουν στις
παραπάνω κατηγορίες οι οποίες χρήζουν υποστήριξης.
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Κατηγορία Α: Ένας (1) συνεργάτης Διοικητικής Υποστήριξης της Πράξης
Ειδικότητα:
ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)
Πλήθος
Ένα (1) άτομο
συνεργατών:
Είδος
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 24
σύμβασης:
παρ.1 του ν.4386/2016, όπως ισχύει. Η σύμβαση εργασίας θα
είναι πλήρους απασχόλησης.
Αντικείμενο
Διοικητική Υποστήριξη της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων
Σύμβασης:
κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» με
κωδικό MIS 5029274.
Αναλυτικότερα, ο συνεργάτης θα αναλάβει:
- Την διοικητική/γραμματειακή υποστήριξη της Πράξης.
- Τον συντονισμό και χρονο-προγραμματισμό των
απαιτούμενων ενεργειών κατά τη διάρκεια υλοποίησης
της Πράξης.
- Την συγκέντρωση και τον έλεγχο των σχετικών εγγράφων
(πρακτικά συνεδριάσεων των Επιτροπών, εκθέσεις,
συμβάσεις, κλπ)
- Την καταγραφή των ωφελούμενων της Πράξης
(απογραφικά δελτία εισόδου/εξόδου των
ωφελούμενων).
- Την τήρηση φακέλου έργου της Πράξης.
Παραδοτέα:
Πακέτο Εργασίας 4
Π4.1: Έκθεση πεπραγμένων σχετικά με τις διοικητικές
ενέργειες υποστήριξης της Πράξης
Διάρκεια
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/08/2020, με
σύμβασης:
δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι τη λήξη της Πράξης,
μετά από έγκριση των αρμόδιων οργάνων και εφόσον
πληρούνται οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
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Αμοιβή1 του
δικαιούχου:

Τρόπος
βεβαίωσης
ορθής
εκτέλεσης της
σύμβασης:
Τόπος
Παροχής
Εργασίας:

H αμοιβή του δικαιούχου ανά μήνα θα καθορίζεται βάσει α)των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176
Α)«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ)
και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’
του ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»,
όπως ισχύει β) των σχετικών οδηγιών με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ
/6.5.2016 (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους», όπως ισχύουν και γ) του άρθρου 21 του Ν.4452/2017
(ΦΕΚ 17Α΄/15.2.2017), όπως ισχύει.
Η ορθή και επιμελής εκτέλεση της εργασίας του δικαιούχου
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της
σύμβασής του θα βεβαιώνεται μηνιαίως από τον Επιστημονικό
Υπεύθυνο.
Στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (καθ’ υπόδειξη του
Επιστημονικού Υπευθύνου και σύμφωνα με τις ανάγκες του
έργου)

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και ο δικαιούχος θα υπαχθεί στην κοινωνική
ασφάλιση ως μισθωτός σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι θα
προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν αν εργάζονται σε άλλο
φορά του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, και τις ώρες απασχόλησής τους σε περίπτωση που εργάζονται, προκειμένου να καταστεί
ευχερής ο έλεγχος για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας περί του ανώτατου νόμιμου ορίου απασχόλησης, ανά
περίπτωση.
1
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Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Για την ειδικότητα Συνεργάτη ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)
1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
2. Αποδεδειγμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών
στην υλοποίηση πράξεων χρηματοδοτούμενων ή/και
Απαιτούμενα Προσόντα
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Γνώση χρήσης Η/Υ

Πρόσθετα Επιθυμητά
Προσόντα

1. Πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία στην
υλοποίηση πράξεων χρηματοδοτούμενων ή/και
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση
(Α1).
2. Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος του
εσωτερικού ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (Α2).
3. Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στη
διοικητική υποστήριξη και συντονισμό ερευνητικών
ή αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Α3).
4. Πρόσθετα στοιχεία / δεξιότητες τα οποία θα
αξιολογηθούν μέσω προσωπικής συνέντευξης. Τα
στοιχεία αυτά είναι: η κατανόηση των στόχων, του
αντικειμένου και των κρίσιμων παραγόντων
επιτυχίας του έργου, επικοινωνιακές δεξιότητες,
ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, δηλαδή στοιχεία
που κρίνονται απαραίτητα για την προκηρυσσόμενη
θέση και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και να
αξιολογηθούν με άλλο τρόπο (Α4).

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων, οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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Ε. Κριτήρια αξιολόγησης – Πίνακας Βαθμολόγησης
Οι αιτήσεις των υποψηφίων Αναδόχων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή
βάσει των κατωτέρω κριτηρίων, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Η
Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στη σύνταξη αξιολογικού πίνακα κατάταξης των
υποψηφίων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη βαθμολογία που θα προκύψει.
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής
στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν
βαθμολογούνται.
Επισημαίνεται ότι, υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα
προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα

Βαθμολογία

Α1

Πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία στην
υλοποίηση πράξεων χρηματοδοτούμενων ή/και
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση

2+ έως 5 έτη: 30
5+ έως 10 έτη: 40

Α2

Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος του
εσωτερικού ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

10

Α3

Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στη
διοικητική υποστήριξη και συντονισμό
ερευνητικών ή αυτοχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων

Α4

α) Κατανόηση των στόχων, του αντικειμένου
και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του
έργου

0-10

β) Επικοινωνιακές δεξιότητες

0-5

(Συνέντευξη
ενώπιον της
Επιτροπής
Αξιολόγησης)

γ) Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα

έως 2 έτη: 20
2+ έως 5 έτη: 30

0-5
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ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ
/ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή
Αξιολόγησης της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας
φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029274 που έχει
οριστεί σύμφωνα με την από 23/06.07.2018 απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
2. H Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν
υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης από τη Μονάδα
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ και προβαίνει στην
αξιολόγησή τους.
3. Η Επιτροπή απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα,
καθώς και τις προτάσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν ένα ή
περισσότερα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στην
παρούσα πρόσκληση.
4. Η Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση τα βιογραφικά τους
σημειώματα, τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη
βαθμολογία τους, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία, τα επιπρόσθετα
στοιχεία/δεξιότητες, σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα και εν συνεχεία καλεί
σε συνέντευξη τους υποψηφίους.
5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την αξιολόγηση των υποψηφίων
συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης και ακολούθως αποστέλλει το σχετικό
πρακτικό προς έγκρισή από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
και δημοσίευση του στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, η οποία
διενεργείται πριν τη κατάρτιση των οριστικών πινάκων. Σημειώνεται ότι τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της
Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
(www.teiion.gr).
7. Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, κάθε ενδιαφερόμενος, με
ειδικό έννομο συμφέρον, έχει δικαίωμα:
• Υποβολής ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της
ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
• Πρόσβασης, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας
ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και 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/41631/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της
υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ή
αρχών.
8. Τυχόν ενστάσεις ή αίτηση πρόσβασης υποβάλλονται στο ΕΛΚΕ ιδιοχείρως ή
μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου ή ταχυδρομικά
(ΕΛΤΑ ή courier).
9. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει
την ένδειξη
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«Ένσταση ή Αίτηση πρόσβασης - Πρόσκληση (αρ.πρωτ……./…….. με
κωδικό:…)». Σε περίπτωση υποβολής μέσω ταχυδρομείου, το εμπρόθεσμο
της ένστασης ή της αίτησης πρόσβασης κρίνεται με βάση την ημερομηνία
της ταχυδρομικής σήμανσης, που φέρει ο σχετικός φάκελος.
10. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων
ή των αιτήσεων πρόσβασης είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας, τότε η
προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
11. Ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης που περιέρχονται (ιδιοχείρως) στην
υπηρεσία ή φέρουν την ταχυδρομική σήμανση, μετά την παρέλευση της
ανωτέρω προθεσμίας, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά θεωρούνται
εκπρόθεσμες (απαράδεκτες).
12. Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις
αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης. Η αποδοχή αίτησης και η σύναψη σύμβασης ανήκει, σε κάθε
περίπτωση, στη διακριτική ευχέρεια του ΕΛΚΕ, ο οποίος ενεργεί με γνώμονα
την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της ως άνω πράξης. Για το λόγο αυτό, επίσης,
ο ΕΛΚΕ δικαιούται να προχωρήσει σε μερική οριστικοποίηση
αποτελεσμάτων και στην σύναψη των συμβάσεων σε διαφορετικούς
χρόνους.

Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σε
σφραγισμένο φάκελο, αίτηση/πρόταση για την προκηρυσσόμενη κατηγορία, καθώς
και τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά στην παρακάτω διεύθυνση (καθημερινά
10:00πμ-13:00μμ) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
(αρ. πρωτ.: 883/26-07-2018 με κωδικό αναφοράς Κατηγορία Α για το Υποέργο με
α/α<1> με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS 5029274 μέχρι και τις
10/08/2018 (ημερομηνία ταχυδρομείου).
Διεύθυνση:
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Δημ. Σούτσου 6
Τ. Κ. 11521, Αθήνα
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να αριθμηθούν.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων, που θα αποσταλούν ταχυδρομικά,
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται
στον κ. Ιωάννη Τσάνη, Προϊστάμενο της Μονάδας Οικονομικής & Διοικητικής
Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (τηλ. 210- 9250280 (εσωτ.292), email: itsanis@teiion.gr )
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Η. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, για την τεκμηρίωση των προσόντων τους
(απαιτούμενα και πρόσθετα επιθυμητά), να υποβάλλουν, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας, τα εξής δικαιολογητικά:








Αίτηση/Πρόταση.
Βιογραφικό σημείωμα.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από
Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
Αποδεικτικά εμπειρίας. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων
απασχόλησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα
στοιχεία που θα αναφέρονται στο Βιογραφικό.
Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις
γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή
επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.
Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων η αίτηση θα γίνει αποδεκτή από τον ΕΛΚΕ του
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης, δεν έχουν
υποχρέωση προσκόμισης
πρωτοτύπων
ή
επικυρωμένων
αντιγράφων
δικαιολογητικών που εκδίδονται από τους φορείς του άρθρου 11 παρ. 2 Ν.
2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αντιθέτως, έχουν υποχρέωση προσκόμισης ιδιωτικών εγγράφων, πρωτότυπων ή
επικυρωμένων είτε από Δικηγόρο είτε από ΚΕΠ (και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες),
κατά τα οριζόμενα στις αυτές διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου.
Θ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων, του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και στη Διαύγεια.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας
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