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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αιγάλεω, 15/06/2017
Αριθµ. Πρωτ.:7264

(Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ. ∆/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250
Τ.Κ. 122 44 Αιγάλεω
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Ανδρουλάκη
Τηλέφωνο: 210-5381565
Fax: 210-5450965

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασµός

Κονδυλίων

Έρευνας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά

Τεχνολογικού Τοµέα (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.), µε την υπ΄ αριθµ.: 18/15-06-2017 (Θέµα 4ο) Πράξη της
Επιτροπής Ερευνών στα πλαίσια του έργου µε τίτλο: «Κρατήσεις 25% από ΠΜΣ υπέρ Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.»
ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ένα (1) άτοµο και
καλεί

τους

ενδιαφερόµενους

να

υποβάλουν

ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τα παρακάτω:

πρόταση

στην

παρούσα

πρόσκληση

εκδήλωσης

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(κωδικός πρότασης: 80010_Θ01)

Απαιτούµενα Προσόντα:
•
•

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία στην τεχνική υποστήριξη Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία στην τεχνική υποστήριξη Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
50%
50%

Ο προϋπολογισµός του ανατιθέµενου έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 ευρώ)

συµπεριλαµβανοµένων όλων των αναλογούντων φόρων και όλων των νοµίµων κρατήσεων. Η χρονική
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διάρκεια του έργου είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για τρεις (3) µήνες, µε

δυνατότητα ανανέωσης, έπειτα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Υπευθύνου του Έργου και Απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την πρότασή τους (βλ. Παράρτηµα 1), τα εξής

δικαιολογητικά:
•
•
•
•
•

Βιογραφικό Σηµείωµα

Φωτοτυπία δύο (2) όψεων δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας

Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας

Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ενδιαφερόµενοι ότι άπτεται των απαιτούµενων προσόντων και

εκτιµούν ότι θα 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.
•

Οι άνδρες ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόµιµα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αντίγραφα δηµόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων ηµεδαπής,
συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986, στην

οποία βεβαιώνεται ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτονται αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των
πρωτοτύπων που έχουν στα χέρια τους.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων θα προηγηθεί ο υποψήφιος µε εµπειρία σε ίδια ή παρεµφερή
προγράµµατα.

Επισηµαίνεται πως στη διαδικασία αξιολόγησης θα τηρηθούν κανόνες προώθησης ισότητας των φύλων
στην αγορά εργασίας.

Τα επικαλούµενα προσόντα και η εµπειρία των ενδιαφεροµένων θα αξιολογηθούν µε βάση τα

υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές ίσης µεταχείρισης και της µη
διάκρισης από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης.

Η Επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους επικρατέστερους υποψηφίους, σε

συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να βαθµολογήσει τους υποψηφίους
µέχρι 20 µονάδες και η βαθµολογία αυτή θα προσµετρηθεί αθροιστικά.

Υποψήφιος που επιθυµεί να υποβάλει ένσταση σχετικά µε τα αποτελέσµατα αξιολόγησης δικαιούται να

προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ηµερών από την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων

αξιολόγησης. Η απόφαση κοινοποιείται µε την ανάρτησή της στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο
του ΕΛΚΕ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα τους καθώς και
σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του
Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999).
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Η πρόταση και τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν, σε σφραγισµένο φάκελο στον

οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου, ο κωδικός της πρότασης

καθώς και ο αριθµ. Πρωτ. της Πρόσκλησης, στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων
Έρευνας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είτε αυτοπροσώπως είτε να υποβληθούν ταχυδροµικώς προσκοµίζοντας
την απόδειξη µε εµπρόθεσµη κατάθεση µέχρι και 26/06/2017 στην παρακάτω διεύθυνση:

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. - Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
Τµήµα Γραµµατείας ΕΛΚΕ και Πρωτοκόλλου

Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Τ.Κ.: 122 44, Αιγάλεω

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά κατατεθούν ταχυδροµικώς, η απόδειξη κατάθεσης θα
πρέπει να αποσταλεί στον ΕΛΚΕ ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. µέχρι τις 26/06/2017, µέσω FAX στο 2105450965 ή µέσω email στο spipot@puas.gr.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (elke.puas.gr).

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση προς

σύναψη σύµβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή µη συµβάσεων,
καθώς και ο αριθµός αυτών, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, αποκλειόµενης εκ των προτέρων
οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφεροµένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος

∆ηµήτριος Τσελές
Αναπληρωτής Προέδρου και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
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Παράρτηµα 1

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Όνοµα & Επίθετο:
Πατρώνυµο:
Επάγγελµα:
Ηµερ/νία γέννησης: (ηη/µµ/εε)
Α.∆.Τ.:
∆ιεύθυνση:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Προς τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
Υποβολή πρότασης προς σύναψη σύµβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου:
Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: …………………..
Κωδικός πρότασης …………
Συνηµµένα δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αιγάλεω, ____ /____ /_________
Ο/Η Ενδιαφερόµενος/µενη
(Ολογράφως & Υπογραφή)
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