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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης
«ΨΥΧΟ∆ΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ»
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο
«ΨΥΧΟ∆ΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ
∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ»
(Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Βενετσάνος Μαυρέας), του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) –Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους
ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε µε
το Νόµο 3794/2009 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόµου 4076/10-8-2012
για το παρακάτω έργο:
«Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου στο πλαίσιο των εξής ∆ράσεων του
έργου:
∆ράση 1: "∆ηµιουργία οµάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών
πρωτοκόλλων"
∆ράση 2: Οριστικοποίηση Οδηγιών µε διαδικασία συναίνεσης – συµφωνίας όλων των µελών των
οµάδων (expert panels) ∆ράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"»
Σύµφωνα µε την Απόφαση Εκτέλεσης µε ίδια Μέσα του προγράµµατος:
-

Οι εκτιµώµενοι ανθρωποµήνες απασχόλησης ορίζονται σε 4 και

-

αµοιβή το ποσό των 6000 €

Οι εκτιµώµενοι ανθρωποµήνες απασχόλησης καθώς και η αµοιβή δύνανται να τροποποιηθούν µε
ενδεχόµενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης µε ίδια µέσα του προγράµµατος.
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Η επιλογή της πρότασης
ενδιαφεροµένων:

θα

γίνει

µε

βάση

τα

ακόλουθα

προσόντα

-

κριτήρια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΕ Ελληνικών Φιλολογιών
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βαθµός Πτυχίου Χ 10 µόρια
50 µόρια

Πολύ καλή Γνώση Υπολογιστών (Word /
Excel)
Άριστη γνώση αγγλικών
Εµπειρία στην υποστήριξη υλοποίησης του
φυσικού αντικειµένου προγραµµάτων
χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
–
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα
Γνώση χρήσης στατιστικών προγραµµάτων
(π.χ. SPSS).
∆ηµοσιεύσεις
Ερευνητικών
εργασιών
/
µονογραφιών, βιβλίων, µεταφράσεων ή
λοιπού έντυπου υλικού

40 µόρια (ECDL)
20 µόρια (πιστοποίηση µε βάση την εµπειρία)
70 µόρια
Μήνας χ 20 µόρια

των

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
10 µόρια
10 µόρια
Έως 10 µόρια ανάλογα µε την σηµαντικότητα

Αξιολόγηση Προτάσεων - Επιλογή
Οι υποβαλλόµενες προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγεται εκείνη που πληροί στο σύνολό της και
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παραπάνω προσόντα στη βάση της συµβατικής ελευθερίας.
Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούµενα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθµολογείται και απορρίπτεται.
Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύµβασης
µίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυµβαλλόµενου
έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης 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 του
Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων,
http://www.rc.uoi.gr/,
ενότητα
«Νέα
Ανακοινώσεις»
«Αποτελέσµατα Ερευνητών» καθώς και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύµβασης µπορεί να
πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων µε άλλον/ους ενδιαφερόµενο/ους
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η Επιτροπή Ερευνών δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση προς σύναψη σύµβασης, 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 πρότασης:
Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης1 στην
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης θα
πρέπει να συνοδεύεται από την πρόταση του ενδιαφερόµενου (κείµενο στο οποίο τεκµηριώνει
τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι είναι κατάλληλος να υλοποιήσει το ανατιθέµενο έργο
της Πρόσκλησης), βιογραφικό σηµείωµα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν
τα παραπάνω προσόντα.
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του ∆ιοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών,
Πανεπιστηµιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, το αργότερο µέχρι και την 30/10/2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο
2651007864.

Υποβολή ένστασης
Υποψήφιος, ο οποίος επιθυµεί να υποβάλλει ένσταση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ηµερών από την
κοινοποίηση των αποτελεσµάτων αξιολόγησης.
Ενστάσεις που κατατίθενται µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας θεωρούνται
εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται.
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νοµιµότητας και όχι για ουσιαστική εκτίµηση της Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι 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

Καθηγητής ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Αναπληρωτής Πρύτανη

1

Επισηµαίνεται ότι το έντυπο της υποβολής πρότασης για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου βρίσκεται στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, http://www.rc.uoi.gr/, ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις»
«Προσκλήσεις Ερευνητών»
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