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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 5655
Βόλος, 26/03/2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης
έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με
τίτλο:

ΠΕΓΑ: «Οδικές υποδομές με έμφαση στον ασφαλή σχεδιασμό και την περιβαλλοντική
αδειοδότηση. Έμφαση στις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 2008/96/ΕΚ, ΕΝ1317, 2020/49/ΕΚ και
54/2004».
Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» - MIS 471804
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης
με τίτλο «Οδικές υποδομές με έμφαση στον ασφαλή σχεδιασμό και την περιβαλλοντική
αδειοδότηση. Έμφαση στις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 2008/96/ΕΚ, ΕΝ1317, 2020/49/ΕΚ και
54/2004», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ)» του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι
δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή
παραδοτέων που θα προβλέπονται στη σχετική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή
σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων που θα προηγούνται των τελικών παραδοτέων κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της Πρότασης.
Αντικείμενο έργου:
«Διαχείριση, Οργάνωση, Υποστήριξη της Υλοποίησης του έργου»
ΘΕΣΗ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Απαιτούμενα Προσόντα
1
Πτυχίο Σχολής Θεωρητικών Επιστημών ΑΕΙ
2
3
4

Έδρα: ΒΟΛΟΣ

Άριστη γνώση Αγγλικής
Καλή γνώση Γερμανικής

Τουλάχιστον Τετραετής αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διαχείριση (οικονομική &
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διοικητική), Οργάνωση, Υποστήριξη και Υλοποίηση έργων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών με ερευνητικό αντικείμενο σχετικό με θέματα Οδικής Ασφάλειας

Όσοι δεν διαθέτουν αποδεδειγμένα τα παραπάνω προσόντα, αποκλείονται της περαιτέρω
διαδικασίας επιλογής (μοριοδότηση).
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
1
2

3

Πτυχίο Σχολής Θεωρητικών Επιστημών (βαθμός Χ2)
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διαχείριση (οικονομική και
διοικητική), Οργάνωση, Υποστήριξη και Υλοποίηση έργων
ΕΠΕΑΕΚ (1 μόριο ανά μήνα ).
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διαχείριση (οικονομική και
διοικητική), Οργάνωση, Υποστήριξη και Υλοποίηση έργων
ΕΠΕΔΒΜ (2 μόρια ανά μήνα ).

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
20
50

30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και του έργου.
Διάρκεια
Χρηματοδότησης
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως δεκαοκτώ (18) μήνες, με δυνατότητα επέκτασης κατά την
κρίση του Επιστημονικού Υπευθύνου και σύμφωνα με την εξέλιξη και τα προβλεπόμενα του έργου.
Η εργασία είναι μερικής απασχόλησης και ο απασχολούμενος θα αμείβεται με έκδοση τιμολογίου
παροχής υπηρεσιών. Το ύψος της αμοιβής θα διαμορφωθεί και θα καθοριστεί από τα προσόντα του
υποψηφίου και τη διαθέσιμη δαπάνη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.000€.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής
αντισυμβαλλόμενων για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου καλούνται να
υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση ενδιαφέροντος με κατάθεση επιστολής τους προς την
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ένδειξη «Οδικές υποδομές με έμφαση
στον ασφαλή σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έμφαση στις νέες ευρωπαϊκές
οδηγίες 2008/96/ΕΚ, ΕΝ1317, 2020/49/ΕΚ και 54/2004»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους συνοδευόμενη από μη
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων και προϋπηρεσίας, προσκομίζοντας οι ίδιοι ή αποστέλλοντας
ταχυδρομικά την σχετική επιστολή στη διεύθυνση: Παν/μιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή,
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Βόλος 38334, (Υπόψη καθ. κ. Νικ. Ηλιού), είτε με αποστολή της
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pega-civ1@uth.gr
Η σχετική επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας
του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση
κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και θα περιλαμβάνει
αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων απαραίτητων και τυχόν επιθυμητών προσόντων, θα πρέπει
να κατατεθεί ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι
την 14η Απριλίου 2014. Σε περίπτωση που αποσταλεί με Ταχυδρομείο θα πρέπει η σφραγίδα
του ταχυδρομείου να είναι με ημερομηνία 14-4-2014 το αργότερο.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ469Β7Ξ-54Φ

Η επιλογή των αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου θα
γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών και
Συνεργατών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) όπως αυτή
περιγράφεται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ. 13440/06.10.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
της Επιτροπής Ερευνών του ΠΘ την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στην αντίστοιχη
ενότητα (Μενού > Διάφορα > Μητρώο ΕΣΠΑ) του δικτυακού τόπου της Επιτροπής Ερευνών
(http://ee.uth.gr). Η συμπλήρωση και η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων αρχείων Excel για
την ένταξη στο Μητρώο Ερευνητών και Συνεργατών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ του ΠΘ των
ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλόμενων για τη
σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από αυτούς το
αργότερο μέχρι την 14η Απριλίου 2014.
Η επιλογή αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με την Επιτροπή Ερευνών
νοείται ως αποδοχή της σχετικής τους πρότασης προς την Επιτροπή και θα γίνει μεταξύ των
ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση είναι παραδεκτή και πληροί τους ουσιαστικούς όρους της
παρούσας πρόσκλησης και της διαδικασίας ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών και Συνεργατών
υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(δηλαδή σύμφωνα με τα απαιτούμενα ή και επιθυμητά προσόντα που προβλέπονται από την παρούσα
πρόσκληση σε συνδυασμό με τα συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα που προβλέπονται από την αρ.
πρωτ. 13440/06.10.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Μητρώο Ερευνητών
και Συνεργατών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ του ΠΘ).
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλομένων έχει τον
χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί
με σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων», ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν
προσωπικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με την
μεγαλύτερη εμπειρία σε έργα συναφή με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Υποβληθείσα
πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και
απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και κατά συνέπεια η Επιτροπή Ερευνών δεν
δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή των αντισυμβαλλομένων τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου
21 § 11 Ν 2190/1994, καθώς γενικά προέχουν τα κριτήρια επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ.
αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, ενώ παράλληλα
ισχύουν οι διατάξεις των Ν.2690/99 και το αρ. 7, παρ. 4 του Ν.2527/99. Η Επιτροπή Ερευνών
διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον
αριθμό τους.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα κληθεί να τεκμηριώσει (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση
ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης), τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα του, καθώς και την
εμπειρία του, με την κατάθεση πιστοποιημένων αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών, βεβαιώσεων
επαγγελματικής προϋπηρεσίας, λοιπούς τίτλους πιστοποίησης. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή τουλάχιστον έως
30/10/2015.
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για προσωπική
συνέντευξη, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, σε ημερομηνία, ώρα και τόπο, που θα τους ανακοινωθεί
γραπτώς ή τηλεφωνικώς.
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Για τυχόν πληροφορίες αποστείλατε σχετικό μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail:
pega-civ1@uth.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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