ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, ΤΚ 26334
mail:prog@teiwest.gr

Πάτρα 24/07/2017
Αριθμ. Πρωτ. 24415

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
για την Υποστήριξη του προγράμματος «ERASMUS + / Βασική Δράση 1 (ΚΑ103):
Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, για το 2017 -2018
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/96 που κυρώθηκε με την διάταξη του άρθρου 36 του ν.
3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010,
2. Τις υπ΄αριθμ. 11/15-09-2010, 16/23-10-2015 & 13/5-11-2010 Αποφάσεις Επιτροπής
Ερευνών περί καθορισμού κριτηρίων αξιολόγησης
3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,
4. Το υπ’ αριθμ. 24161/20-07-2017 αίτημα για έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου στο πλαίσιο υποστήριξης του
προγράμματος «ERASMUS + / Βασική Δράση 1 (ΚΑ103): Μαθησιακή Κινητικότητα
Ατόμων, για το 2017 -2018.
5. Την υπ΄αριθμ. 19/20-07-2017 Απόφαση Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
6. Την υπογεγραμμένη Σύμβαση Επιχορήγησης με αριθμό: 2017-1-EL01 – KA103-035405
Ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο
πλαίσιο υποστήριξης του προγράμματος «ERASMUS + / Βασική Δράση 1 (ΚΑ103):
Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, για το 2017 -2018.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο ΠΕ (Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Διοίκησης
Επιχειρήσεων)
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε συνάφεια με τα ανωτέρω βασικά
πτυχία
3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
4. Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (windows, internet, κλπ) και των προγραμμάτων
EXCEL και WORD

Συνεκτιμώμενα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε Πρόγραμμα Erasmus ή σε άλλα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
ή σε Τμήμα Διεθνών ή /και Δημοσίων Σχέσεων
Αντικείμενο απασχόλησης :
1. Παροχή πληροφοριών και υποστήριξης σε φοιτητές, μέλη ΕΠ & προσωπικό του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus +
2. Επικοινωνία με ξένα πανεπιστήμια προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες
συμφωνίες για την πραγματοποίηση σπουδών ή πρακτικής άσκησης
3. Συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και αιτήσεων για την χρηματοδότηση του
προγράμματος
4. Χειρισμός του λογισμικού προγράμματος διαχείρισης
5. Έκδοση εντολών πληρωμής
6. Παρακολούθηση του προϋπολογισμού
7. Σύνταξη ενδιάμεσων και τελικού απολογισμού
8. Οργάνωση και ενημέρωση του έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου
9. Τήρηση της έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
10. Λοιπή διοικητική στήριξη του έργου
Διάρκεια: έως 30/09/2018 με δυνατότητα ανανέωσης
Τρόπος Πληρωμής: σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Αμοιβή: 18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως νόμιμων κρατήσεων.
Η πληρωμή θα γίνεται ανάλογα με το παραδοθέν τμήμα του έργου.

Αναλυτικά: Μοριοδότηση Προσόντων
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
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Βαθμός B Πτυχίου (με άριστα
10)

2
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Μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης σχετικό με το
αντικείμενο της θέσης που
προκηρύσσεται *
Έτη (Ε) συναφούς
επαγγελματικής εμπειρίας
Άριστη γνώση ξένης Γλώσσας
Πολύ καλή γνώση ξένης μόνο το
ανώτερο επίπεδο)
Γλώσσας
Καλή γνώση ξένης Γλώσσας
Γνώση Η/Υ (επίπεδο advance)
Γνώση Η/Υ (επίπεδο basic)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΟΡΙΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Β ×30

Μέχρι 1 Πτυχίο (αυτό με το
μεγαλύτερο βαθμό)

200

Αν ο υποψήφιος κατέχει
δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, μοριοδοτείται
επιπλέον κατά τριάντα τοις
εκατό (30%)

Ε × 80

Μέχρι 5 έτη

100
75
50
150
100

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει
περισσότερες ξένες γλώσσες η
βαθμολογία είναι αθροιστική.
Μέχρι 1 Πτυχίο (λαμβάνεται
μόνο το ανώτερο επίπεδο)

Σημείωση: Οι υποψήφιοι αρχικά θα καταταχθούν σε συγκριτικό αξιολογικό πίνακα με
βάση τα ανωτέρω. Η τελική κατάταξη θα προκύψει συνυπολογίζοντας τα μόρια
συνέντευξης (Μέγιστος αριθμός μορίων 100), η οποία όμως θα αφορά μόνο τους πέντε (5)
πρώτους της κατάταξης για την κάθε θέση. Υποψήφιοι που θα προσκληθούν στη
διαδικασία συνέντευξης και δεν προσέλθουν, αποκλείονται από τη διαδικασία
αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει δεύτερος υποψήφιος δεν θα πραγματοποιηθεί
συνέντευξη.
Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη φάκελο με τα ακόλουθα
συνοδευτικά στοιχεία:
 Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται)
 Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα με ειδική αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη
τυπικά προσόντα
 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από
Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης
και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημα θεωρημένες μεταφράσεις.
 Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την
κρίση τους, θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις
γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α)
έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και
τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος
είναι αληθή.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους μαζί με τα
συνοδευτικά στοιχεία τους, μέχρι 07/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφείο
της Μονάδας Πρωτοκόλλου και Γραμματειακής Υποστήριξης στο κτίριο του Ειδικού
Λογαριασμού (ΒΙΛΛΑ ΚΟΛΛΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για τη σύναψη
μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την Υποστήριξη του προγράμματος
«ERASMUS + / Βασική Δράση 1 (ΚΑ103): Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, για το 2017 2018»
Στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται επίσης ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα
τηλέφωνο επικοινωνίας του.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά μαζί με την
αίτηση τους και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν
πρωτοκολληθεί μέχρι την ανωτέρω προκαθορισμένη ημέρα και ώρα στην ακόλουθη
διεύθυνση : ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ), Μεγάλου Αλέξανδρου 1, Τ.Κ: 263 34 Πάτρα.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας:
www.teiwest.gr & του ΕΛΚΕ http://elke.teiwest.gr - (Προσλήψεις Προσωπικού)

Λοιποί όροι:
Οι άρρενες υποψήφιοι, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν λάβει αναβολή στράτευσης μέχρι το τέλος του έργου. Στην
περίπτωση που επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν το ανάλογο πιστοποιητικό.
Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις προϋποθέσεις/κριτήρια της
παρούσας προκήρυξης και συνάπτεται σύμβαση/συμφωνητικό για την ανάθεση έργου με
τον επιλεγέντα.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα έχουν ημερομηνία πρωτοκόλλου ή
παραλαβής κατόπιν ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά μέχρι την
παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία.
Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, των
επιθυμητών και των πρόσθετων προσόντων με τη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης.
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προτάσεων.
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».
Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης
δε αξιολογείται και απορρίπτεται.
Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο
του ΕΛΚΕ.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη
της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης τους
προς το γραφείο Μονάδας Πρωτοκόλλου και Γραμματειακής Υποστήριξης στο κτίριο του
Ειδικού Λογαριασμού (ΒΙΛΛΑ ΚΟΛΛΑ ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στους ατομικούς
φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό
στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της
υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη
σύμβασης / συμφωνητικού, δεδομένου ότι η σύναψή της/του, ενίοτε εξαρτάται από τη
σύμφωνη γνώμη του διαχειριστικού φορέα. Επαφίεται δε, στην πλήρη διακριτική
ευχέρεια του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος η σύναψη ή μη συμβάσεων/συμφωνητικών,
καθώς και το πλήθος αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
Η ανάθεση του έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος
για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο Αν. Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας &
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Δρ. Σπυρίδων Συρμακέσης
Καθηγητής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Επώνυμο:
Όνομα:
Διεύθυνση:
Τηλ.:
Κινητό:
Email:
ΠΡΟΣ
ΕΛΚΕ /ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
Θέμα: Πρόταση υποβολής υποψηφιότητας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
με αρ. πρωτ. 24415/24-07-2017
Σας υποβάλλω φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο
πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη για πρόσληψη ενός ατόμου στο
πλαίσιο υποστήριξης του προγράμματος «ERASMUS + / Βασική Δράση 1 (ΚΑ103):
Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, για το 2017 -2018.

Συνημμένα:
1.
2.
3.
…

Ημερομηνία: …. / …. / 2017

...........................................
όνομα και υπογραφή

