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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού
Τομέα, με την υπ’αριθμ. 02/18-01-2018 (Θέμα 5ο) Πράξη της, στα πλαίσια του δϊαδρυματικού
προγράμματος

μεταπτυχιακών

σπουδών με

τίτλο: "Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές

Προστασίας Περιβάλλοντος (ΤΕΙ Πειραιά - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ) " ανακοινώνει ότι
ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και καλεί τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με τα παρακάτω:
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει
σήμερα, τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν4386/2016 (ΦΕΚ A 83)
ΘΕΣΗ 01: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (κωδικός πρότασης :80281_Θ02)
Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίων (σωρευτικά):


Πτυχίο ΑΕΙ



Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης συναφές με το επιστημονικό πεδίο της Προστασίας
Περιβάλλοντος



Προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών σε θέματα αξιολόγησης, διοικητικής και
γραμματειακής υποστήριξης, υποστήριξης δράσεων προβολής μεταπτυχιακού προγράμματος



Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.



Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Autocad και Matlab
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ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πτυχίο ΑΕΙ

ΜΟΡΙΑ
20

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης συναφές με το επιστημονικό
15

πεδίο της Προστασίας Περιβάλλοντος
Προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών σε θέματα
αξιολόγησης,

διοικητικής

και

γραμματειακής

υποστήριξης,

25

υποστήριξης δράσεων προβολής μεταπτυχιακού προγράμματος
Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

10

Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Autocad και Matlab
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Συνέντευξη

i.

Ικανότητα επικοινωνίας

ii.

Δυνατότητα
επιτυχούς
δράσης στο πλαίσιο έργου

iii.

Κατανόηση των απαιτήσεων
της θέσης

iv.

Κατανόηση των στόχων του
έργου και των κρίσιμων
παραγόντων επιτυχίας του

v.

Άμεση
ενσωμάτωση
υποψηφίου στο έργο

30

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με
δυνατότητα παράτασης.
H αμοιβή μικτά μηνιαίως θα καθορίζεται βάσει: i. 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» και
τις σχετικές οδηγίες με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους».
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν την σύντομη περιγραφή του
έργου (βλ. Παράρτημα 1), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται όπως περιγράφονται
παραπάνω και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την πρότασή (βλ. Παράρτημα 2).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την πρότασή τους (βλ. Παράρτημα 2), τα εξής
δικαιολογητικά:


Βιογραφικό Σημείωμα



Φωτοτυπία δύο (2) όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας



Αντίγραφα τίτλων σπουδών
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Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών



Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας



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.
Η πρόταση και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα
πρέπει να αναγράφεται:
Πρόταση κ/κας…… (ονοματεπώνυμο)
Διεύθυνση:
στα πλαίσια της υπ’ αριθμ…………. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό πρότασης:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2018.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ή θα αποσταλούν ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη
μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία στην παρακάτω διεύθυνση:
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Τμήμα Γραμματείας ΕΛΚΕ Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 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 Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. μέχρι τις 09/12/2018 μέσω FAX στο 2105450965 ή μέσω email στο spipot@puas.gr.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1. Από

τις

προτάσεις

που

υποβάλλονται

εμπρόθεσμα

και

παραδεκτά

κατά

τα

ανωτέρω

επιλέγεται/επιλέγονται εκείνοι/εκείνες που ικανοποιούν τα κριτήρια της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Στην συνέχεια, συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
2. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
3. Σημειωτέον ότι ένα οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του Εξωτερικού, θα πρέπει οι
ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους (απλό αντίγραφο της νομίμως επικυρωμένης
μετάφρασης). Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από απλό αντίγραφο εκ του
πρωτοτύπου του πιστοποιητικού αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ, επί ποινή
απαραδέκτου.
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4. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης, απορρίπτεται.
5. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων

δεν

συνιστά

διαγωνιστική

διαδικασία.

Τυχόν

επιλογή

ενδιαφερομένου

-

αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης. Η διαδικασία της
παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης.
6. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν εγγράφως.
7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση η οποία διενεργείται
πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς
παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του.
2. 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.
3. Η πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας αποδεικνύεται από επίσημη βεβαίωση του εργοδότη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί τις προτάσεις ως προς τα προσόντα - κριτήρια των υποψηφίων,
όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά θέση βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και συντάσσει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με το πίνακα
κατάταξης ανά θέση βάσει των παραπάνω προσόντων-κριτηρίων.
2.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα
προσόντα απορρίπτονται από την επιτροπή αξιολόγησης.

3.

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

4.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης δύναται μετά από πρόταση του Προέδρου της να καταγγείλει
και να λύει μονομερώς, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο την σύμβαση που θα συναφθεί με
σχετική ανακοίνωση στον συμβαλλόμενο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΝΣΕΩΝ
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης δικαιούται να
προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η απόφαση κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
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Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δείξουν εύλογο ενδιαφέρον, παρακολουθώντας στην ηλεκτρονική
διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης, αν έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
(απόφαση της Επιτροπής Ερευνών).
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους
κατόπιν γραπτής τους αίτησης υπό τις προϋποθέσεις των νόμων: Ν.2690/1999 άρθρο 5 (ΦΕΚ Α’
45/9.3.1999), Ν.2472/1997 άρθρο 5 παρ. ε΄ και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα: Απόφαση 17/2002 με αρ.πρ. 287/07-02-2002, Απόφαση 56/2003 με αρ.πρ.
2718/20-11-2003.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (elke.puas.gr).

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Δημήτριος Τσελές
Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΕΙ
Πειραιά ΤΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το

Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα

«Εφαρμοσμένες

Πολιτικές

και

Τεχνικές

Προστασίας

Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) διοργανώνεται στο ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου (με κοινά απονεμόμενο τίτλο σπουδών), πραγματεύεται τις σύγχρονες
πρακτικές σε όλο το εύρος του περιβαλλοντικού αντικειμένου και ανοίγει ένα νέο και δυναμικά
αναπτυσσόμενο επαγγελματικό πεδίο στους συμμετέχοντες. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας (ΦΕΚ 2132/Β/28-8-13), γίνεται στην ελληνική γλώσσα και έχει συνολική διάρκεια τριών (3)
ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Το Πρόγραμμα αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες εφαρμογής των τρεχουσών
περιβαλλοντικών πολιτικών και πρακτικών σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό, διακρατικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές και προσφέρει γνώσεις επικαιροποιημένες, ρεαλιστικές και αντίστοιχες με την
επαγγελματική ζήτηση (έργα – μελέτες, βιομηχανικές – επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημόσιες –
ιδιωτικές υπηρεσίες & οργανισμοί, σχεδιασμός – στρατηγικές). Απευθύνεται κατ` εξοχήν σε αποφοίτους
και σε στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή σε ελεύθερους επαγγελματίες κάθε ειδικότητας, που
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε όλο το φάσμα υλοποίησης των περιβαλλοντικών πολιτικών.
Ο φοιτητής συνεργάζεται με διεθνούς εμβέλειας διδάσκοντες – προσωπικότητες του τεχνοκρατικού
και ακαδημαϊκού χώρου (Ακόλουθοι Περιβάλλοντος, Εθνικοί Εκπρόσωποι, πρ. Υπουργοί και Γεν.
Γραμματείς, ανώτατα στελέχη της Διοίκησης και των επιχειρήσεων, καθηγητές ΕΜΠ και άλλων ΑΕΙ), που
έχουν χαράξει τις πολιτικές της τελευταίας δεκαετίας σε Ελλάδα και Ευρώπη (σύνταξη Οδηγιών Ε.Ε. και
ελληνικής νομοθεσίας, πολιτικές αποφάσεις, τεχνικές προδιαγραφές, αξιολογήσεις, μελέτες κ.ά.).
Το υψηλό προφίλ του ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ και των διδασκόντων του και η συνεργασία με το Ε.Π.Κ. προσφέρει
– για όσους ενδιαφέρονται – τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών μετά το πέρας του
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.
Το αντικείμενο απασχόλησης της προκηρυσσόμενης θέσης περιλαμβάνει: Διοικητική και
γραμματειακή υποστήριξη του μεταπτυχιακού προγράμματος, προβολή δράσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος, επιμέλεια σημειώσεων, υποστήριξη διδακτικού έργου μαθημάτων: "Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός Κτιρίων", "Κλιματική Αλλαγή", "Επεξεργασία Λυμάτων Αλλαγή", "Προστασία Φύσης και
Βιοποικιλότητας".
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ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Όνομα & Επίθετο:
Πατρώνυμο:
Ημερ/νία γέννησης: (ηη/μμ/εε)
Α.Δ.Τ.:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Προς τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: …………………..
Κωδικός πρότασης …………
Συνημμένα δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Αιγάλεω, ____ /____ /_________
Ο/Η Ενδιαφερόμενος/μενη
(Ολογράφως & Υπογραφή)

