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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κοζάνη 23-03-2016
Αριθμ. Πρωτ. 881/23-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε
εξωτερικούς συνεργάτες, με αντικείμενο απασχόλησης Λειτουργία γραφείων
πρακτικής στα πλαίσια της νέας πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5000633.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/22.08.1996, η οποία κυρώθηκε αναδρομικά με το
άρθρο 36 του νόμου 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου
3848/2010,
2. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης έργων του Ειδικού Λογαριασμού του
Ιδρύματος.
3. Την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βιου μάθηση», άξονες
προτεραιότητας 7, 8 οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό
ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», κωδικός
πρόσκλησης ΕΔΒΜ12, αρ. πρωτ. 333/15-01-2016.
4. Το πρακτικό 2/16-03-2016 θέμα 8ο (ΑΔΑ: ΩΘΝΥ46914Β-ΜΕΣ) της Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Ερευνών με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικούς
συνεργάτες, με αντικείμενο απασχόλησης Λειτουργία γραφείων πρακτικής στα

ΑΔΑ: 7ΓΨΛ46914Β-Ζ9Λ

πλαίσια της νέας πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5000633.

Αποφασίζουμε
Προκηρύσσουμε πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή
προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες,
με αντικείμενο απασχόλησης Λειτουργία γραφείων πρακτικής στα πλαίσια της
νέας πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5000633.

Αριθμός Θέσης: 1.
Χρονική περίοδος: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/10/2016.
Αντικείμενο απασχόλησης: Υποστήριξη γραφείου πρακτικής άσκησης του ΤΕΙ Δ.
Μακεδονίας, Παράρτημα Κοζάνης.
Αμοιβή:

Η

συνολική

αμοιβή

ανέρχεται

στο

ποσό

των

12.480,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Αριθμός Θέσης: 2.
Χρονική περίοδος: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/10/2016.
Αντικείμενο απασχόλησης: Υποστήριξη γραφείου πρακτικής άσκησης του ΤΕΙ Δ.
Μακεδονίας, Παράρτημα Καστοριάς.
Αμοιβή:

Η

συνολική

αμοιβή

ανέρχεται

στο

ποσό

των

3.240,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Αριθμός Θέσης: 3.
Χρονική περίοδος: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/10/2016.
Αντικείμενο απασχόλησης: Υποστήριξη γραφείου πρακτικής άσκησης του ΤΕΙ Δ.
Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας.
Αμοιβή:

Η

συνολική

αμοιβή

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

ανέρχεται

στο

ποσό

των

1.980,00€

ΑΔΑ: 7ΓΨΛ46914Β-Ζ9Λ

Αριθμός Θέσης: 4.
Χρονική περίοδος: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/10/2016.
Αντικείμενο απασχόλησης: Υποστήριξη γραφείου πρακτικής άσκησης του ΤΕΙ Δ.
Μακεδονίας, Παράρτημα Πτολεμαΐδας.
Αμοιβή:

Η

συνολική

αμοιβή

ανέρχεται

στο

ποσό

των

1.080,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Αριθμός Θέσης: 5.
Χρονική περίοδος: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/10/2016.
Αντικείμενο απασχόλησης: Υποστήριξη γραφείου πρακτικής άσκησης του ΤΕΙ Δ.
Μακεδονίας, Παράρτημα Γρεβενών.
Αμοιβή:

Η

συνολική

αμοιβή

ανέρχεται

στο

ποσό

των

2.160,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Απαιτούμενα προσόντα:
Τυπικά και απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους είναι:
1. Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου εξωτερικού.
2. Πενταετή (5) τουλάχιστον εμπειρία σε σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση
προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή αντίστοιχων ευρωπαϊκών στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
3. Εμπειρία στη Διαχείριση και Τεχνική Υποστήριξη χρηστών Ολοκληρωμένων
Πληροφοριακών Συστημάτων (Ο.Π.Σ ΑΤΛΑΣ / ΔΑΣΤΑ κλπ).
4. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Συνεκτιμώμενα προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
2. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο
οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1. ‘Έντυπο Υποβολής Πρότασης.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
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3. Φωτοαντίγραφα

των

τίτλων

σπουδών

[τίτλοι

Σπουδών

Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που έχουν χορηγηθεί από
Ιδρύματα του Εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)].
4. Έγγραφα που αποδεικνύουν τα ζητούμενα προσόντα.
Την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής έχει η Επιτροπή αξιολόγησης που έχει
οριστεί με σχετική απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών (πρακτικό
2/16-03-2016 θέμα 2ο).
Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει:
• έλεγχο της πληρότητας των φακέλων υποψηφιότητας και έλεγχο των
απαραίτητων προσόντων των υποψηφίων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν οι
υποψήφιοι στο έντυπο υποβολής πρότασης και των δικαιολογητικών που
υποχρεωτικά το συνοδεύουν,
• κατάρτιση καταλόγου των υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια γίνονται αποδεκτοί στη
διαδικασία επιλογής,
• διενέργεια συνεντεύξεων με τους υποψήφιους για την αξιολόγηση των
απαραίτητων και συνεκτιμώμενων προσόντων τους, εφόσον κριθεί αναγκαίο από
την επιτροπή αξιολόγησης.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δ.
Μακεδονίας (http://elke.teiwm.gr / Ανακοινώσεις). Κατόπιν της ανάρτησης των
αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης.
Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής αξιολόγησης ή ακόμα και
μετά την τυχόν ανάθεση έργου, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο
έντυπο υποβολής πρότασης είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα
δικαιολογητικά, η αποδοχή του υποψηφίου θεωρείται άκυρη.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο μέχρι τη
Δευτέρα., 7 Απριλίου 2016 και ώρα 14.00, στην παρακάτω διεύθυνση:
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ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
Κοίλα Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ. 24610 68282 ή 2461068278
Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο
επικοινωνίας).
• Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π 881/23-03-2016,
προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου σε εξωτερικούς
συνεργάτες, με αντικείμενο απασχόλησης Λειτουργία γραφείων πρακτικής στα
πλαίσια της νέας πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5000633 (αρ. θέσης ……).
Ο φάκελος της πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή του υποψηφίου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικώς.
Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και θα
παραληφθούν μετά τις 7 Απριλίου 2016 και ώρα 14.00 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά
την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό
του από τον υποψήφιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κρέστου Αθηνά,
τηλέφωνα 2461068288, fax 24610 39765, email: akrestou@teiwm.gr. Η παρούσα
πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
(http://elke.teiwm.gr ).
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Γ. Χαριτούδη
Καθηγήτρια
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Όνομα:
Επίθετο:
Πατρώνυμο:
Επάγγελμα:
Ημερομηνία Γέννησης:
Α.Δ.Τ:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
E-mail:

Προς την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας
Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την υποβολή πρότασης μου για την:
Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ……………………………………
Αρ. Θέσης:……………………………………………………………………………………
Συνημμένα δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.
Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η
(υπογραφή)

