ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αθήνα, 17/7/2014
Αρ. πρωτ.: Γ-2014-1022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την
απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 274/9-7-2014 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο
πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Έμμεσες δαπάνες ευρωπαϊκών προγραμμάτων»,
ενδιαφέρεται για την απασχόληση με σύμβαση έργου, με τελειόφοιτο φοιτητή Τμήματος

Πληροφορικής (ΠΕ) με αντικείμενο «την εισαγωγή στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση
δεδομένων»,
Ο ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
Α. Να είναι προπτυχιακοί φοιτητές τμήματος Πληροφορικής Ελληνικού Πανεπιστημίου
Β. Να γνωρίζουν άριστα Αγγλικά και καλά Γαλλικά
Επιπρόσθετα, θα προσμετρηθούν στην αξιολόγηση τυχόν προηγούμενη επαγγελματική
εμπειρία, ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων τους καθώς και η γνώση τρίτης ξένης
γλώσσας.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 30/11/2014. Η διάρκεια της
σύμβασης δύναται να παραταθεί κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικά Υπευθύνου και
απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:








Αίτηση (υποβάλλεται στο παράρτημα σχετικό υπόδειγμα)
Βιογραφικό Σημείωμα
Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι σε Τμήμα Πληροφορικής Ελληνικού Πανεπιστημίου
Κατάσταση Αναλυτικής βαθμολογίας
Αντίγραφο Πιστοποιητικού άριστης γνώσης Αγγλικών και καλής γνώσης Γαλλικών
Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσει την επιλογή (βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ).

Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα
υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο και πρέπει να
περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 10:00π.μ. έως 12:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως
Παρασκευή - Ελ. Βενιζέλου 70, 176.71 Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι και τις 31/7/2014 και
ώρα 12:00μμ.

∆ιευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου
ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη
παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης.
Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο
φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση και ο αριθμός πρωτοκόλλου της
πρόσκλησης την οποία αφορούν.
Η εμπρόθεσμη υποβολή του αιτήματος συμμετοχής αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό
πρωτοκόλλου εισερχομένων του ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι
αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται δίχως να αποσφραγιστούν στους
υποψηφίους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Καραθάνου,
από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.- από ∆ευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, 176.71 Καλλιθέα
και στο τηλ. 210 9549265.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και στους
ιστοχώρους της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua) και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
(galaxy.hua.gr/~elke)
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου
Απόστολος Γ.Παπαδόπουλος
Καθηγητής
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Υπόδειγμα Αίτησης

Επώνυμο:…………………………………
Όνομα:……………………………………
Όν. Πατέρα:………………………………
Όν. Μητέρας:……………………………..
Αρ. Αστ. Ταυτότητας:…………………….
∆/νση μόνιμης κατοικίας:…………………
Τηλέφωνο:………………………………...

Προς:

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Παρακαλώ

όπως

κάνετε

δεκτή

την

αίτησή

μου

για

την

θέση…………………………........

……………………………………………………....……………………………………………………...……..…………………
……………..…………….....………………………………………….που προκηρύχθηκε στις ..…./.…../.………. με
αριθμό

πρωτοκόλλου…………………….

για

το

έργο

με

τίτλο

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................
Συνημμένα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ο/Η Αιτ…………
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