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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς
σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου
στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 4 με τίτλο:
«Κλιματική Αλλαγή και Πυρκαγιές σε Δάση Ελάτης»
Της Πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ
Λαμίας»
(Κωδικός ΟΠΣ: 380360)
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ
2007-2013), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,
λαμβάνοντας υπόψη:

 Το υπ΄ αριθμ. 26634/20-12-2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.
 Την υπ’ αριθμ. 7/25-02-2014 (θέμα 18ο) (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΟΞΑ0-2ΣΛ) απόφαση της
Συνεδρίασης της Ε.Ε.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης
«Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λαμίας» (Κωδικός
ΟΠΣ: 380360) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση»,
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Τις διατάξεις της Κ.Α./679/22.8.96.

Tου άρθ. 2 παρ. 4 περίπτωση 11 κ΄ 14 του Ν. 3861/2010.

Του άρθ. 15 του Ν. 4009 και προγενέστερου άρθρου 18 του Ν. 3549/2007.

Του άρθρου 193 Α.Κ. περί αποδοχής πρότασης και κατ΄ άρθρα 681 ε.π. Α.Κ. του
αστικού κώδικα.

Τον οδηγό χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ του πρώην ΤΕΙ Λαμίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς
σύναψη μίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου από
εξωτερικό συνεργάτη
(μεταδιδάκτορα ερευνητή)
στο πλαίσιο υλοποίησης του
υποέργου 4 με τίτλο: «Κλιματική Αλλαγή και Πυρκαγιές σε Δάση Ελάτης» της Πράξης
με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λαμίας» (MIS:
380360)
1. ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ:

Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής θα συμμετέχει στην ομάδα εξωτερικών συνεργατών του
Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και
θα είναι κύριος υπεύθυνος για την υλοποίηση και τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 6
«Διαχειριστικές απόψεις». Τα τελικά παραδοτέα είναι 1 ανακοίνωση σε επιστημονικό
συνέδριο και 1 δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
i. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ii. Για τους πολίτες άλλων πλην της Ελλάδος κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση
της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής
εκπαιδευτικής αρχής.
iii. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και, γενικότερα, να
κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Σε περίπτωση
στην οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να υπάρχει
πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για
την ισοτιμία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το
Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
iv. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν χρονική διαθεσιμότητα σε όλη την διάρκεια του
έργου, καθώς και διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου στις
εγκαταστάσεις του φορέα του έργου.
v. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή.
vi. Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.
Τα (ι),(ιι),(ιv),(v) και (vi) να δηλώνονται σε σχετική υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το
άρθρο 8 του Ν.1599/1986.
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Απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο Δασολόγου ή Δασοπόνου
2. Διδακτορικό
3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
Βαθμολογία:
Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνει με βαθμολόγηση των απαιτούμενων προσόντων
και η τελική βαθμολογία θα προκύψει από την άθροιση των παρακάτω παραγόντων:
1. Βαθμός πτυχίου Δασολόγου ή Δασοπόνου X 0,1.
2. Συνάφεια της διδακτορικής διατριβής με το αντικείμενο του έργου, μετά από
εκτίμηση της επιστημονικής επιτροπής, σε κλίμακα 0 έως 10 Χ 0,3.
3. Ετεροαναφορές των δημοσιεύσεων στη βιβλιογραφική βάση SCOPUS δια 10 X 0,6.
Παράδειγμα: υποψήφιος με βαθμό πτυχίου 7, συνάφεια διδακτορικής διατριβής 8 και
αριθμό ετεροαναφορών 82 βαθμολογείται ως εξής: (7 X 0,1) + (8 Χ 0,3) + (82/10 Χ 0,6) =
8,02.
Χρονική Διάρκεια και όροι απασχόλησης
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
έως
30/06/2015. Για την εκτέλεση του έργου δεν υπάρχει δέσμευση ως προς τον τόπο, χρόνο
και τρόπο εκτέλεσης του έργου. Ο εργολάβος θα απολαμβάνει πλήρους υπηρεσιακής
ανεξαρτησίας από τον ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας πλην όμως θα λαμβάνει
διευκρινιστικές και λοιπές οδηγίες.
Αμοιβή
Η συνολική αμοιβή του εξωτερικού συνεργάτη θα ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (10.500 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων. Η πληρωμή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί, εάν υπάρχουν τα σχετικά
κονδύλια, σε δύο δόσεις: πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) μετά την υποβολή της εργασίας για
δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό και πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500 €) μετά
την αποδοχή της εργασίας για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό και την ανακοίνωσή
της σε επιστημονικό συνέδριο.
3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
H επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του
υποέργου 4 με τίτλο: «Κλιματική Αλλαγή και Πυρκαγιές σε Δάση Ελάτης».

Η πρόταση κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει:
 Πρόταση του υποψηφίου για τη συμμετοχή του (θα τη βρείτε στο τέλος της
πρόσκλησης).
 Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη ταυτότητας,
φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η
φωτογραφία.
 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν.1599/1986 για τα προαπαιτούμενα
(ι),(ιι), (ιv),(v) και (vi) της παραγράφου 2.
 Βιογραφικό σημείωμα, υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες.
 Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας, γνώσεις ξένων γλωσσών, γνώσεις Η/Υ, τυχόν συστατικές επιστολές,
κλπ).
 Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την τεκμηρίωση της
υποψηφιότητας.
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Τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερόμενων απαιτείται να είναι νομίμως
επικυρωμένα.
Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και κατά
συνέπεια η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην
επιλογή των αντισυμβαλλομένων τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994,
καθώς γενικά προέχουν τα κριτήρια επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ. αξιολόγησης, τα
οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, ενώ η Επιτροπή
Εκπαίδευσης και Ερευνών διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή
μη της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλομένων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται να αναρτηθούν αξιολογικοί πίνακες αποτελεσμάτων, παρά
μόνο το τελικό αποτέλεσμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
Ως προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζονται πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση
του τελικού αποτελέσματος, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύεται η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα
ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, δικαίωμα που
ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία
Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης
των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
4. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΈΡΓΟΥ
Ο/η επιλεχθείς/είσα θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου Ιδιωτικού
Δικαίου στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα ενδιάμεσα και τελικά
παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους και ο τρόπος πληρωμής.
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους οι
ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά, η
οποία πρέπει να περιέλθει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, της Επιτροπής Εκπαίδευσης και
Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την Πέμπτη 01/05/2014, ώρα 14 :30 μ.μ.
με την ένδειξη:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
( 3Ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ ) ΛΑΜΙΑ, Τ.Κ. 35100
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ για το ΥΠ 4 «Κλιματική Αλλαγή και Πυρκαγιές σε
Δάση Ελάτης» της Πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών
Ομάδων στο ΤΕΙ Λαμίας»
(αρ. πρωτ. πρόσκλησης 855 /16-04-2014)
6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας:

στον

δικτυακό

τόπο

του

Τεχνολογικού
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http://www.teilam.gr/eidikos_log/anakoinoseis/index.php
http://www.teihal.gr/admin/EDEL/welcomeEDEL.asp
στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού προγράμματος:
http://www.a3@epeaek.gr
καθώς και στο http://diavgeia.gov.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αναστασίου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

(Ακολουθεί υπόδειγμα πρότασης)
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ΠΡΟΤΑΣΗ

ΛΑΜΙΑ, …………/………/2014

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:
Α.Δ.Τ.:
ΑΦΜ/ΔΟΥ:

ΠΡΟΣ
Ε.Ε.Ε. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την υποβολή
της πρότασης - δικαιολογητικών μου, για
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδ. Δικαίου
Μεταδιδάκτορα
Ερευνητή
ύστερα
από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.
πρωτ. 855/16-04-2014) στα πλαίσια του ΥΠ 4
«Κλιματική Αλλαγή και Πυρκαγιές σε
Δάση Ελάτης» της Πράξης με τίτλο
«Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών
Ομάδων στο ΤΕΙ Λαμίας».

Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛ.:
Ο/ Η ΑΙΤ…………
e-mail:

Συνημμένα:
1.
2.
ΘΕΜΑ:
Υποβολή
δικαιολογητικών
για
την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(αρ. πρωτ. 855/16-04-2014)
του ΥΠ 4: «Κλιματική Αλλαγή και Πυρκαγιές
σε Δάση Ελάτης» της Πράξης με τίτλο
«Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών
Ομάδων στο ΤΕΙ Λαμίας».

3.
4.
5.
6.
.
.
.
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