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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
«Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania-PROSFORA»
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and
Albania (PROSFORA)», Κωδικό «82332» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή
Γεώργιο Καψάλη, το οποίο χρηματοδοτείται από το Interreg-IPA Cross-border Cooperation
Programme “Greece-Albania 2014-2020”, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να
υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για το παρακάτω έργο:
Αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη του τουρισμού στη
Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας (συμμετοχή στο D3.1.4 Preparation of a study for
the religious tourism development in the cross border area). Αποτίμηση και αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού και αναγνώριση
και αποτύπωση των δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στην
εν λόγω περιοχή. Στο πλαίσιο της Μελέτης πρέπει να υποβληθούν οι παρακάτω διακριτές και
σαφώς τεκμηριωμένες ενότητες:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Εννοιολογία Θρησκευτικού Τουρισμού
Ιστορική αναδρομή του Θρησκευτικού Τουρισμού
Συστατικά στοιχεία του θρησκευτικού τουριστικού προορισμού
Χαρακτηριστικά του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Αλβανίας
Χωρική διάρθρωση του θρησκευτικού τουρισμού
Μετακινήσεις με σκοπό τις επιτόπιες επισκέψεις για τη συλλογή πρωτογενούς υλικού, με
εξοπλισμό του επιλεγέντος φυσικού προσώπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία
Χαρτογράφηση θρησκευτικών χώρων (ιεροί τόποι) και σημεία επιχειρηματικού και
οικονομικού ενδιαφέροντος (με αναλυτική παρουσίαση της κάθε επιλογής) στη
Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας (βάση γεωχωρικών δεδομένων, αρχεία .shp ή
ανάλογα, σε ανοικτά χωρικά υπόβαθρα)
Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (Δημογραφικά στοιχεία, SWOT Ανάλυση, ανάλυση
ποιοτικών - ποσοτικών στοιχείων, περιβαλλοντική, χωροταξική ανάλυση κλπ.)
Οι επιπτώσεις του θρησκευτικού τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή - Ανάλυση και
αποτίμηση των αποτελεσμάτων
Η αγορά του θρησκευτικού τουρισμού - τοποθέτηση στην αγορά
Ο Θρησκευτικός Τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης
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•
•

Προοπτικές - Δυνατότητες ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού - Νέο πλαίσιο
αναπτυξιακής ώθησης του θρησκευτικού τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Αλβανίας.
ΜΜΕ - Προβολή και προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή
Ελλάδας - Αλβανίας.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή
της.

-

Η συνολική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, τυχόν
κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 13.800,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

-

Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, το αργότερο μέχρι τη λήξη του
προγράμματος, εφόσον παραταθεί το πρόγραμμα, με ανάλογους όρους και με τη σύμφωνη
γνώμη του συμβαλλόμενου.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο
πανεπιστημίου αλλοδαπής
B. Τουλάχιστον δέκα (10) έτη γενική επαγγελματική εμπειρία
από κτήσεως πτυχίου
Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ή ON/OFF
Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν
βαθμολογείται
Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν
βαθμολογείται
Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν
βαθμολογείται
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
• 20 μόρια (έως και 3 έργα)

Α. Εμπειρία στην υλοποίηση έργων στον τομέα του τουρισμού ή
του πολιτισμού

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2: Θεματικές ενότητες συνέντευξης: Επίπεδο
σπουδών,
εμπειρίας
και
ικανότητας
των
υποψηφίων.
Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης και των κρίσιμων
παραγόντων επιτυχίας του έργου.

• 50 μόρια (από 3 έως και 6
έργα)
• 80 μόρια (άνω των 6
έργων)
Μη Γνώστης : 0
Εισαγωγικές Γνώσεις : 5
Ενδιάμεσο επίπεδο : 10
Ικανός : 20
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Επισημαίνεται ότι:
1. Η απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών και/ή χρήσης Η/Υ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που
διέπουν το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτές ισχύουν.
2. Σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης καλούνται ο πρώτος στην κατάταξη και όσοι
υποψήφιοι, μετά τη βαθμολόγηση των υπολοίπων (εκτός της συνέντευξης) απαιτούμενων και
συνεκτιμώμενων προσόντων, έχουν συνολική βαθμολογία με διαφορά μικρότερη ή ίση των 60
μονάδων βαθμολόγησης από τη συνολική βαθμολογία του πρώτου στην κατάταξη υποψηφίου. Στην
παραπάνω περίπτωση η τελική κατάταξη γίνεται, μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, βάσει της
συνολικής βαθμολογίας, συνυπολογιζομένων και των μονάδων βαθμολόγησης της συνέντευξης. Σε
περίπτωση που ο δεύτερος και οι επόμενοι αυτού υποψήφιοι, μετά τη βαθμολόγηση των υπολοίπων
(εκτός της συνέντευξης) απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων, έχουν συνολική
βαθμολογία με διαφορά μεγαλύτερη των 60 μονάδων βαθμολόγησης από τη συνολική βαθμολογία
του πρώτου στην κατάταξη υποψηφίου, κανένας υποψήφιος δεν καλείται σε συνέντευξη και η
τελική κατάταξη γίνεται βάσει της συνολικής βαθμολογίας όλων των άλλων (εκτός της
συνέντευξης) απαραίτητων και συνεκτιμώμενων προσόντων. Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι που δεν
προσέρχονται στη συνέντευξη κατόπιν κλήσης τους απορρίπτονται.
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται
σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

Αξιολόγηση Αιτήσεων - Επιλογή
Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία εισηγείται στην Επιτροπή
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3δ. του
Ν. 4485/2017.
Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Πρόσκλησης, δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης
ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει
τον χαρακτήρα αποδοχής σύμβασης ανάθεσης έργου και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της
πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν
κατ’ ιδίαν.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις»
«Αποτελέσματα
Ερευνητών»
(ηλ.
Διεύθυνση
http://www.rc.uoi.gr/index.php/neaanakoinoseis/apotelesmata-erevniton) καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε περίπτωση παραίτησης ή πρόωρης λύσης της
σύμβασης με τον επιλεγέντα, δύναται να επιλέγεται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τον
πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί.
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς
σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της
ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των
ενδιαφερομένων.
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Υποβολή Αίτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας
τους (http://eapply.rc.uoi.gr) στο Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψηφίων για
Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, η οποία βρίσκεται
αναρτημένη στον παραπάνω σύνδεσμο. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να
υποβάλουν το έντυπο Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου 1 στην Επιτροπή
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το έντυπο αυτό θα πρέπει
να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τα
παραπάνω αναφερόμενα προσόντα. Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Έντυπο Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα Τίτλου Σπουδών.
4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων γνώσης ξένων γλωσσών, χρήσης ΗΥ, κλπ.
5. Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
6. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό ή στα
προσόντα.
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικής και
Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών / Γραφείο Διαχείρισης
Ανθρώπινων Πόρων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτιρίου Διοίκησης των Β΄
Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, με φυσική παρουσία των
ενδιαφερομένων ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με αποστολή μέσω υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση
της Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 26/6/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των αιτήσεων που υποβάλλονται
μέσω απλού ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς σε χρόνο μεταγενέστερο της παραπάνω
προθεσμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον
Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου, Καθηγητή Γεώργιο Καψάλη (2651005687).
Υποβολή Ένστασης
Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
Επισημαίνεται ότι το έντυπο της υποβολής αίτησης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου βρίσκεται στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa, Έντυπο Ατ.11 - Αίτηση
για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου
1
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Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψήφιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999).
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
Αντιπρύτανης
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