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Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   

 Υποβολής Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου 
Για Την Παροχή Έργου  

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη: 
1. Την ΚΥΑ 679/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ-Πελοποννήσου 
3. Το Π.Δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/05-06-2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 
σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου». 
4. Τη με αριθμ. 22/16-11-2016 (θέμα 7ο) απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου και 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
Μία (1) θέση με σχέση σύμβασης ανάθεσης έργου ως «Σύμβουλος Διοίκησης – Διοικητική και 

Γραμματειακή Υποστήριξη» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών του τμήματος ΔΕΟ της ΣΔΟ του ΤΕΙ Πελοποννήσου «Τεχνοοικονομικά Συστήματα 

Υγείας». 

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του προς ανάθεση έργου: Η συνολική γραμματειακή 

και τεχνική υποστήριξη του ΜΠΣ. Η υποστήριξη των καθηγητών, των εκπαιδευτών και των 

μεταπτυχιακών φοιτητών στο χώρο του Ιδρύματος, σε θέματα ενημέρωσης και διαχείρισης, σχετικά 

με τα μαθήματα του ΜΠΣ και του λογισμικού που χρησιμοποιείται. Η οικονομική παρακολούθηση 

του Προγράμματος. Δικτύωση και επικοινωνία με φορείς του γνωστικού αντικειμένου του ΜΠΣ, 

με σκοπό τη διερεύνηση δυνατότητας χορηγιών. Η συμβουλευτική σε θέματα υποβολής προτάσεων 

σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Η συμβουλευτική σε θέματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης του Π.Μ.Σ. με άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η δημοσιότητα του 

Προγράμματος (οργάνωση εκδηλώσεων, σύνταξη και επιμέλεια εντύπων κ.λ.π.). 

Απαιτούμενα προσόντα: 

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ανθρωπιστικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο 

ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ. 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσης 

ΔΜΥΠ του τμήματος ΔΕΟ του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. 

3. Εμπειρία γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης (σε θέση Π.Ε.) της υλοποίησης 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Α.Ε.Ι. 

4. Προϋπηρεσία αντίστοιχου επιπέδου (σε θέση Π.Ε.) σε τουλάχιστον ένα ερευνητικό 

πρόγραμμα με Επιτροπή Ερευνών Α.Ε.Ι., σε έρευνα και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ., και του τομέα Υγείας και κοινωνικής 

πολιτικής γενικότερα, όπως τεκμηριώνεται με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 

5. Εμπειρία στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικά ή ευρωπαϊκά 

προγράμματα διάρκειας, τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

6. Τεκμηριωμένη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ. 

 

 

ΑΔΑ: 6ΞΘΨ46914Ο-ΕΚΕ



7. Τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ) στα αντικείμενα 

(α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

8. Τεκμηριωμένη καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ. 

Επιθυμητά ή Συνεκτιμώμενα Προσόντα: 

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες. 

Κριτήρια κατάταξης 

1. Τίτλοι Σπουδών. 

1.1. Βαθμός πτυχίου Χ 5 μόρια. 

1.2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσης ΔΜΥΠ 

του τμήματος ΔΕΟ του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου: 30 μόρια. 

2. Γνώση ξένης γλώσσας. 

2.1. Καλή γνώση 10 μόρια. 

2.2. Πολύ καλή γνώση 20 μόρια. 

2.3. Άριστη γνώση 30 μόρια. 

3. Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
3.1. Καλή γνώση 10 μόρια. 
3.2. Πολύ καλή γνώση 20 μόρια. 
3.3. Άριστη γνώση 30 μόρια. 

Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2017, με δυνατότητα ανανέωσης μετά από 
εισήγηση της ΣΕΜΣ του ΠΜΣ στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας και απόφαση της ΕΔΕΛ. 
Αμοιβή: Η αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

ένδεκα χιλιάδων ευρώ (11.000€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των νόμιμων κρατήσεων και 

έμμεσων ή άμεσων φόρων. 

Τόπος παροχής του Έργου: Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πελοποννήσου. 

Διαδικασία Επιλογής: 

1. Υποψήφιος που δεν διαθέτει έστω και ένα από τα παραπάνω απαραίτητα προσόντα 

αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

2. Η επιλογή και αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Όργανα του ΕΛΚΕ του 

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. 

3. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους. 

Σημειώσεις: 

1. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 

2. Δεν μοριοδοτείται η κατοχή επιπλέον προσόντων (π.χ. δεύτερο πτυχίο, δεύτερο 

μεταπτυχιακό). 

3. Σε περίπτωση ισοβαθμιών  θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν νόμιμα μέχρι τις 7-12-2016 και ώρα 14:00, 

στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου Τ.Κ. 24100 Αντικάλαμος 

Καλαμάτα - σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1814/22-11-2016 ΕΡΓΟ: «Σύμβουλος 

Διοίκησης – Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του ΜΠΣ ‘’Τεχνοοικονομικά Συστήματα 

Υγείας ‘’ του Τμήματος ΔΕΟ της ΣΔΟ του ΤΕΙ Πελοποννήσου ». 

Σε περίπτωση παραλαβής των δικαιολογητικών από ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, ισχύει 

ως τελευταία ημερομηνία παραλαβής η ημερομηνία σφράγισης του φακέλου αποστολής από την 

υπηρεσία μεταφοράς. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης  
 του Ειδικού Λογαριασμού 

 
Γεωργόπουλος Ευστράτιος 

Καθηγητής 
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