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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για Υποβολή Πρότασης
προς σύναψη είκοσι μία (21) Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου
για την παροχή έργου
στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο
«Έργο Αυτεπιστασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
της Πράξης με τίτλο
«Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες γυναίκες στην Ελλάδα (ΕΟΧ
GR07/3672)»
(Κωδικός: ΕΟΧ GR07/3672)
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014.
ο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (3 ΧΛΜ ΠΕΟ
Λαμίας-Αθηνών) λαμβάνοντας υπόψη:









Την υπ’ αριθμ. 41/21-1-2016 (θέμα 8ο απόφαση της Συνεδρίασης της Ε.Ε.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας με (ΑΔΑ: 7ΡΥ7ΟΞΑ0-9ΙΠ)
Τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης υλοποίησης πράξης με
ίδια μέσα του Υποέργου «Έργο Αυτεπιστασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ» της πράξης «Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες γυναίκες
στην Ελλάδα» με κωδικό ΕΟΧ GR07/3672, που συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014.
Τις διατάξεις της Κ.Α./679/22.8.96.,
Τις διατάξεις του άρθ. 2 παρ. 4 περίπτωση 11 κ΄ 14 του Ν. 3861/2010
Τις διατάξεις του άρθ. 15 του Ν. 4009 και προγενέστερου άρθρου 18 του Ν. 3549/2007
Τις διατάξεις 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.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την παρακάτω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη είκοσι μία
(21) συμβάσεων μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή υπηρεσιών από Εξωτερικούς
Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο «Έργο Αυτεπιστασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της πράξης «Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής ζωής
σε εργαζόμενες γυναίκες στην Ελλάδα (ΕΟΧ GR07/3672)» με κωδικό ΕΟΧ GR07/3672.
Πακέτα εργασίας του έργου:
Πακέτο Εργασίας 2:
Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης: ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Τίτλος: «Ερευνητικός Σχεδιασμός»
Κύριες Ενέργειες Πακέτου Εργασίας:
Διεξαγωγή βιβλιογραφικής επισκόπησης, σύνθεση και παράθεση εμπειρικών ερευνών και θεωρητικών
υποδειγμάτων που διερευνούν (α) τον ορισμό των μεταβλητών που περιγράφουν την ισορροπία μεταξύ
προσωπικής και εργασιακής ζωής, (β) τον προσδιορισμό σχέσεων με αντίστοιχα φαινόμενα που προκαλούν
ή αποτελούν συνέπεια της ισορροπίας (ή της έλλειψής της) μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής, (γ)
κλίμακες/εργαλεία μέτρησης της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής, και (δ) εντοπισμός
κλάδων δραστηριοτήτων ή επαγγελμάτων όπου το φαινόμενο της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και
εργασιακής ζωής διαδραματίζει ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο.
Παραδοτέα:
ΠΕ2.1.: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης
ΠΕ2.2.: Ερευνητικός σχεδιασμός (Research design)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Πακέτο Εργασίας 4:
Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης: ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Τίτλος: «Έρευνα Πεδίου»
Κύριες Ενέργειες Πακέτου Εργασίας:
Διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας πεδίου, ανάπτυξη εργαλείου μέτρησης, ανάπτυξη πλάνου δειγματοληψίας,
εντοπισμός και εστίαση σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων ή/και ανέργων, εποπτεία, συντονισμός και
εκπαίδευση ομάδας ερευνητών για τη διανομή και συλλογή ερωτηματολογίων, αποδελτίωση
ερωτηματολογίων, σχεδιασμός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και προώθηση προς συμπλήρωσή του.
Παραδοτέα:
ΠΕ4.1.: Ανάπτυξη δομημένου ερωτηματολογίου/ων
ΠΕ4.2.: Ανάπτυξη δυναμικού δομημένου ερωτηματολογίου/ων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα
ΠΕ4.3.: Δειγματοληψία
ΠΕ4.4.: Συλλογή στοιχείων- έρευνα πεδίου
………………………………………………………………………………………………………………………………
Πακέτο Εργασίας 5:
Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης: ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Τίτλος: «Ερευνητική Παρέμβαση»
Κύριες Ενέργειες Πακέτου Εργασίας:
Διεξαγωγή ερευνητικής παρέμβασης με την εκπαίδευση επιλεγμένων εργαζομένων, ανάπτυξη δομημένων
ερωτηματολογίων για τη μέτρηση βάσης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής
παρέμβασης, επιλογή των εργαζομένων που θα συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική παρέμβαση,
τροποποίηση, μορφοποίηση, συμπλήρωση και ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την
ερευνητική παρέμβαση, εκπαίδευση των επιλεγμένων εργαζομένων, διεξαγωγή και συντονισμός ομάδων
εργασίας (workshops) για τη σύνθεση ποιοτικών συμπερασμάτων.
Παραδοτέα:
ΠΕ5.1.: Ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης εκπαιδευτικής παρέμβασης
ΠΕ5.2.: Εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαιδευτική παρέμβαση
ΠΕ5.3.: Επιλογή συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική παρέμβαση
ΠΕ5.4.: Μέτρηση αναφοράς
ΠΕ5.5.: Υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης
ΠΕ5.6.: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης
………………………………………………………………………………………………………………………………
Πακέτο Εργασίας 6:
Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης: ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
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Τίτλος: «Στατιστική Ανάλυση»
Κύριες Ενέργειες Πακέτου Εργασίας:
Διεξαγωγή στατιστικής ανάλυσης στα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τα δομημένα ερωτηματολόγια στην
ποσοτική έρευνα πεδίου, καθώς και στην εκπαιδευτική παρέμβαση, επιλογή μεθοδολογίας επεξεργασίας
δεδομένων, έλεγχος ερευνητικών ερωτημάτων/υποθέσεων, διερεύνηση σχέσεων μεταξύ φαινομένων και
ισορροπίας προσωπικής και εργασιακής ζωής, ανάδειξη σημαντικών μεταβλητών και σχέσεων, κριτική
αξιολόγηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων.
Παραδοτέα:
ΠΕ6.1.: Στατιστική ανάλυση ποσοτικής έρευνας (έρευνα πεδίου)
ΠΕ6.2.: Στατιστική ανάλυση ποιοτικής έρευνας (εκπαιδευτική παρέμβαση)
ΠΕ6.3.: Επιστημονική έκθεση παρουσίασης αποτελεσμάτων
………………………………………………………………………………………………………………………………
Απαιτήσεις ανά κωδικό θέσης:
Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_001,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP2 Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
ΠΕ2.1.: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης
WP4 Έρευνα Πεδίου (ποσοτική έρευνα)
ΠΕ4.1.: Ανάπτυξη δομημένου ερωτηματολογίου/ων
ΠΕ4.3.: Δειγματοληψία
WP5 Ερευνητική Παρέμβαση
ΠΕ5.1.: Ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης εκπαιδευτικής παρέμβασης
ΠΕ5.2.: Εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαιδευτική παρέμβαση
ΠΕ5.5.: Υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης
WP6 Στατιστική Ανάλυση
ΠΕ6.1.: Στατιστική ανάλυση ποσοτικής έρευνας (έρευνα πεδίου)
ΠΕ6.3.: Επιστημονική έκθεση παρουσίασης αποτελεσμάτων
Απαραίτητα προσόντα
Α. Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ».
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» (τεκμηρίωση τουλάχιστον 2 έτη)
Γ. Δημοσιευμένο έργο σε συνάφεια με το αντικείμενο της «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»
(ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια)
Δ. Διδακτική Εμπειρία στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ε. Επικοινωνιακές Ικανότητες
Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Στάθμη Βαρύτητας
Κάτοχος ΔΔ σε συναφές αντικείμενο
55%
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία (τεκμηρίωση τουλάχιστον 2 10%
έτη)
Γ.
Δημοσιευμένο έργο (ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων)
10%
Δ.
Διδακτική Εμπειρία στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση
5%
Ε.
Επικοινωνιακές Ικανότητες
20%
Σύνολο
100%
Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,55+(Β) * 0,10+(Γ) * 0,10+(Δ) * 0,05+(Ε) * 0,20
Α.
Β.

Χρονική διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου
Συνολική μικτή Αμοιβή: 7.200,00€ (5 ανθρωπομήνες)
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Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_002,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP6 Στατιστική Ανάλυση
ΠΕ6.1.: Στατιστική ανάλυση ποσοτικής έρευνας (έρευνα πεδίου)
ΠΕ6.3.: Επιστημονική έκθεση παρουσίασης αποτελεσμάτων
Απαραίτητα προσόντα
Α. Μέλος ΔΕΠ/ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή
εξωτερικού ή αντιστοίχου επιπέδου ερευνητής με συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ».
Β. Υψηλού επιπέδου διοικητική προϋπηρεσία (τεκμηρίωση τουλάχιστον 5 έτη)
Γ. Δημοσιευμένο έργο σε συνάφεια με το αντικείμενο των «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ» (ποιότητα και
ποσότητα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια)
Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.

Τουλάχιστον τα προσόντα μέλους ΔΕΠ/ΕΠ βαθμίδας επίκουρου
καθηγητή ή αντιστοίχου επιπέδου ερευνητής σε συναφές
γνωστικό αντικείμενο
Υψηλού επιπέδου διοικητική προϋπηρεσία (τεκμηρίωση
τουλάχιστον 5 έτη)
Δημοσιευμένο έργο (ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων)
Σύνολο

Στάθμη Βαρύτητας
35%

55%
10%
100%

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,35+(Β) * 0,55+(Γ) * 0,10
Χρονική διάρκεια: Από την 1/5/2016 ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την
ολοκλήρωση του έργου.
Συνολική μικτή Αμοιβή: 1.500,00€ (0,5 ανθρωπομήνες)
Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_003,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP2 Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
ΠΕ2.1.: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης
WP4 Έρευνα Πεδίου (ποσοτική έρευνα)
ΠΕ4.4.: Συλλογή στοιχείων- έρευνα πεδίου
WP5 Ερευνητική Παρέμβαση
ΠΕ5.4.: Μέτρηση αναφοράς
ΠΕ5.6.: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Απαραίτητα προσόντα
Α. Μέλος ΔΕΠ/ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή
εξωτερικού ή αντιστοίχου επιπέδου ερευνητής με συναφές γνωστικό αντικείμενο με «MARKETING
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ή εφάμιλλων προσόντων.
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με «MARKETING
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και στην ποιοτική έρευνα.
Γ. Δημοσιευμένο έργο σε συνάφεια με το αντικείμενο των «MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και
ανακοινώσεις σε συνέδρια)
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Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.

Τουλάχιστον τα προσόντα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
μέλους ΔΕΠ/ΕΠ βαθμίδας επίκουρου καθηγητή ή αντιστοίχου
επιπέδου ερευνητής ή εφάμιλλων προσόντων
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία
Δημοσιευμένο έργο (ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων)
Σύνολο

Στάθμη Βαρύτητας
60%

20%
20%
100%

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,60+(Β) * 0,20+(Γ) * 0,20
Χρονική διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια 9 μηνών
Συνολική μικτή Αμοιβή: 3.000,00€ (1,5 ανθρωπομήνες)
Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_004,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP2 Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
ΠΕ2.2.: Ερευνητικός σχεδιασμός (Research design)
WP6 Στατιστική Ανάλυση
ΠΕ6.2.: Στατιστική ανάλυση ποιοτικής έρευνας (εκπαιδευτική παρέμβαση)
Απαραίτητα προσόντα
Α. Μέλος ΔΕΠ/ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή
εξωτερικού, ή αντιστοίχου επιπέδου ερευνητής με συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ- SELF-IDENTITY» ή εφάμιλλων προσόντων.
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ- SELF-IDENTITY» και στην ποιοτική έρευνα.
Γ. Δημοσιευμένο έργο σε συνάφεια με το αντικείμενο των «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑSELF-IDENTITY» (ποιότητα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια)
Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.

Μέλος ΔΕΠ/ΕΠ ή αντιστοίχου επιπέδου ερευνητής σε συναφές
γνωστικό αντικείμενο
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία
Δημοσιευμένο έργο (ποιότητα δημοσιεύσεων)
Σύνολο

Στάθμη Βαρύτητας
55%
10%
35%
100%

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,55+(Β) * 0,10+(Γ) * 0,35
Χρονική διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου.
Συνολική μικτή Αμοιβή: 1.500,00€ (0,5 ανθρωπομήνες)
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Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_005,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP2 Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
ΠΕ2.1.: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης
WP5 Ερευνητική Παρέμβαση
ΠΕ5.4.: Μέτρηση αναφοράς
ΠΕ5.6.: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Απαραίτητα προσόντα
Α. Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο «ΦΥΛΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΒΑΛΚΑΝΙΑ».
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΦΥΛΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΕΣΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΒΑΛΚΑΝΙΑ» και στην ποιοτική έρευνα (τεκμηρίωση τουλάχιστον 2 έτη)
Γ. Επικοινωνιακές Ικανότητες
Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.

Κάτοχος ΔΔ σε συναφές αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο
«ΦΥΛΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΒΑΛΚΑΝΙΑ»
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία (τεκμηρίωση τουλάχιστον 2
έτη)
Επικοινωνιακές Ικανότητες
Σύνολο

Στάθμη Βαρύτητας
55%

25%
20%
100%

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,55+(Β) * 0,25+(Γ) * 0,20
Χρονική διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια 9 μηνών.
Συνολική μικτή Αμοιβή: 1.500,00€ (1 ανθρωπομήνας)

Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_006,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP2 Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
ΠΕ2.1.: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης
WP4 Έρευνα Πεδίου (ποσοτική έρευνα)
ΠΕ4.2.: Ανάπτυξη δυναμικού δομημένου ερωτηματολογίου/ων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα
Απαραίτητα προσόντα
Α. Μέλος ΔΕΠ/ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή εξωτερικού, ή
αντιστοίχου επιπέδου ερευνητής με συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ή εφάμιλλων προσόντων.
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».
Γ. Δημοσιευμένο έργο σε συνάφεια με το αντικείμενο των «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
(ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια)
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Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.

Μέλος ΔΕΠ/ΕΠ ή αντιστοίχου επιπέδου ερευνητής σε συναφές
γνωστικό αντικείμενο
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία
Δημοσιευμένο έργο (ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων)
Σύνολο

Στάθμη Βαρύτητας
60%
20%
20%
100%

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,60+(Β) * 0,20+(Γ) * 0,20
Χρονική διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια 7 μηνών.
Συνολική μικτή Αμοιβή:2.000,00€ (1 ανθρωπομήνας)

Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_007,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP2 Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
ΠΕ2.1.: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης
ΠΕ2.2.: Ερευνητικός σχεδιασμός (Research design)
Απαραίτητα προσόντα
Α. Μέλος ΔΕΠ/ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή
εξωτερικού, ή αντιστοίχου επιπέδου ερευνητής με συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-WORK-BULLYING» ή εφάμιλλων προσόντων.
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-WORK-BULLYING».
Γ. Δημοσιευμένο έργο σε συνάφεια με το αντικείμενο των «ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-WORK-BULLYING» (ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και
ανακοινώσεις σε συνέδρια)
Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.

Μέλος ΔΕΠ/ΕΠ ή αντιστοίχου επιπέδου ερευνητής σε συναφές
γνωστικό αντικείμενο «ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-WORK-BULLYING»
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία
Δημοσιευμένο έργο (ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων)
Σύνολο

Στάθμη Βαρύτητας
50%

10%
40%
100%

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,50+(Β) * 0,10+(Γ) * 0,40
Χρονική διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια 4 μηνών.
Συνολική μικτή Αμοιβή:2.000,00€ (1 ανθρωπομήνας)
Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_008,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
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Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP2 Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
ΠΕ2.1.: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης
ΠΕ2.2.: Ερευνητικός σχεδιασμός (Research design)
Απαραίτητα προσόντα
Α. Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ».
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ» (τεκμηρίωση τουλάχιστον 2 έτη)
Γ. Δημοσιευμένο έργο σε συνάφεια με το αντικείμενο της «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ» (ποιότητα
και ποσότητα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια)
Δ. Επικοινωνιακές Ικανότητες
Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Κάτοχος ΔΔ σε συναφές αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ»
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία (τεκμηρίωση τουλάχιστον 2
έτη)
Δημοσιευμένο έργο (ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων)
Επικοινωνιακές Ικανότητες
Σύνολο

Στάθμη Βαρύτητας
55%
20%
5%
20%
100%

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,55+(Β) * 0,20+(Γ) * 0,05+(Δ) * 0,20
Χρονική διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια 4 μηνών.
Συνολική μικτή Αμοιβή: 1.500,00€ (1 ανθρωπομήνας)
Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_009,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP2 Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
ΠΕ2.1.: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης
ΠΕ2.2.: Ερευνητικός σχεδιασμός (Research design)
Απαραίτητα προσόντα
Α. Μέλος ΔΕΠ/ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή
εξωτερικού ή αντιστοίχου επιπέδου ερευνητής με συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ή εφάμιλλων
προσόντων.
Β. Υψηλού επιπέδου ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
«ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
Γ. Δημοσιευμένο έργο σε συνάφεια με το αντικείμενο των «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (ποιότητα και ποσότητα
δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια)
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Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.

Μέλος ΔΕΠ/ΕΠ ή αντιστοίχου επιπέδου ερευνητής σε συναφές
γνωστικό αντικείμενο
Υψηλού επιπέδου ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία
Δημοσιευμένο έργο (ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων)
Σύνολο

Στάθμη Βαρύτητας
40%
30%
30%
100%

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,40+(Β) * 0,30+(Γ) * 0,30
Χρονική διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια 4 μηνών.
Συνολική μικτή Αμοιβή: 3.000,00€ (1 ανθρωπομήνας)

Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_010,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP2 Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
ΠΕ2.1.: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης
WP4 Έρευνα Πεδίου (ποσοτική έρευνα)
ΠΕ4.3.: Δειγματοληψία ΠΕ4.4.: Συλλογή στοιχείων- έρευνα πεδίου
Απαραίτητα προσόντα
Α. Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ».
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»
Γ. Επικοινωνιακές Ικανότητες
Δ. Πιστοποιημένη Γνώση Ευρωπαϊκών γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά)
Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Στάθμη Βαρύτητας
65%
5%
20%
10%
100%

Κάτοχος ΔΔ σε συναφές αντικείμενο
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία
Επικοινωνιακές Ικανότητες
Πιστοποιημένη Γνώση Ευρωπαϊκών γλωσσών
Σύνολο

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,65+(Β) * 0,05+(Γ) * 0,20+(Δ) * 0,10
Χρονική διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια 7 μηνών.
Συνολική μικτή Αμοιβή: 3.000,00€ (2 ανθρωπομήνες)
Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_011,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
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WP4 Έρευνα Πεδίου (ποσοτική έρευνα)
ΠΕ4.3.: Δειγματοληψία
ΠΕ4.4.: Συλλογή στοιχείων- έρευνα πεδίου
Απαραίτητα προσόντα
Α. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο «ΝΟΜΙΚΗ».
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με «ΝΟΜΙΚΗ»
Γ. Επικοινωνιακές Ικανότητες
Δ. Πιστοποιημένη Γνώση Ευρωπαϊκών γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)
Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Στάθμη Βαρύτητας
55%
10%
20%
15%
100%

Κάτοχος ΜΠΕ σε συναφές αντικείμενο
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία
Επικοινωνιακές Ικανότητες
Πιστοποιημένη Γνώση Ευρωπαϊκών γλωσσών
Σύνολο

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,55+(Β) * 0,10+(Γ) * 0,20+(Δ) * 0,15
Χρονική διάρκεια: Από την 1/3/2016 ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διάρκεια 3
μηνών.
Συνολική μικτή Αμοιβή: 1.000,00€ (1 ανθρωπομήνας)
Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_012,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP2 Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
ΠΕ2.1.: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης
WP4 Έρευνα Πεδίου (ποσοτική έρευνα)
ΠΕ4.3.: Δειγματοληψία ΠΕ4.4.: Συλλογή στοιχείων- έρευνα πεδίου
Απαραίτητα προσόντα
Α. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης.
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία με συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα
(τουλάχιστον 3 έτη τεκμηριωμένης συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα).
Γ. Επικοινωνιακές Ικανότητες
Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.

Στάθμη Βαρύτητας
20%
60%
20%
100%

Κάτοχος ΜΠΕ
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία
Επικοινωνιακές Ικανότητες
Σύνολο

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
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Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,20+(Β) * 0,60+(Γ) * 0,20
Χρονική διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια 7 μηνών.
Συνολική μικτή Αμοιβή: 2.500,00€ (2 ανθρωπομήνες)
Κωδικός θέσης: ΚΩΔ_013,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP2 Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
ΠΕ2.1.: Έκθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης
WP4 Έρευνα Πεδίου (ποσοτική έρευνα)
ΠΕ4.4.: Συλλογή στοιχείων- έρευνα πεδίου
Απαραίτητα προσόντα
Α. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στην Αγγλική Γλώσσα.
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία με συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.
Γ. Επικοινωνιακές Ικανότητες
Επιθυμητό ο υποψήφιος να εκπονεί Διδακτορική Διατριβή.
Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.

Στάθμη Βαρύτητας
20%
60%
20%
100%

Κάτοχος ΜΠΕ
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία
Επικοινωνιακές Ικανότητες
Σύνολο

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,20+(Β) * 0,60+(Γ) * 0,20
Χρονική διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια 7 μηνών.
Συνολική μικτή Αμοιβή:1.500,00€ (1,2 ανθρωπομήνες)
Δύο θέσεις:
Κωδικός θέσεων: ΚΩΔ_014, ΚΩΔ_015,
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP4 Έρευνα Πεδίου (ποσοτική έρευνα)
ΠΕ4.4.: Συλλογή στοιχείων- έρευνα πεδίου
WP5 Ερευνητική Παρέμβαση
ΠΕ5.2.: Εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαιδευτική παρέμβαση
WP6 Στατιστική Ανάλυση
ΠΕ6.1.: Στατιστική ανάλυση ποσοτικής έρευνας (έρευνα πεδίου)
Απαραίτητα προσόντα
Α. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Πενταετούς φοίτησης
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία
Γ. Δημοσιευμένο έργο (ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις
σε συνέδρια)
Δ. Επικοινωνιακές Ικανότητες
Επιθυμητό ο υποψήφιος να εκπονεί Διδακτορική Διατριβή.
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Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Στάθμη Βαρύτητας
25%
30%
25%
20%
100%

Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Πενταετούς φοίτησης
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία
Δημοσιευμένο έργο
Επικοινωνιακές Ικανότητες
Σύνολο

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,25+(Β) * 0,30+(Γ) * 0,25+(Δ) * 0,20
Χρονική διάρκεια: Από την 1/3/2016 ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την
ολοκλήρωση του έργου.
Συνολική μικτή Αμοιβή: 2.700,00€ (3,4 ανθρωπομήνες)
Έξι θέσεις:
Κωδικός θέσεων: ΚΩΔ_016, ΚΩΔ_017, ΚΩΔ_018, ΚΩΔ_019, ΚΩΔ_020, ΚΩΔ_021.
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο:
Συμμετοχή στα κάτωθι παραδοτέα:
WP4 Έρευνα Πεδίου (ποσοτική έρευνα)
ΠΕ4.4.: Συλλογή στοιχείων- έρευνα πεδίου
WP5 Ερευνητική Παρέμβαση
ΠΕ5.2.: Εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαιδευτική παρέμβαση
WP6 Στατιστική Ανάλυση
ΠΕ6.1.: Στατιστική ανάλυση ποσοτικής έρευνας (έρευνα πεδίου)
Απαραίτητα προσόντα
Α. Κάτοχος Πτυχίου συναφούς με κοινωνική έρευνα, ή στη Διοικητική Επιστήμη ή Σοχλής Πενταετούς
φοίτησης.
Β. Ερευνητική/επαγγελματική προϋπηρεσία σε κοινωνικές έρευνες ή/και σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά
προγράμματα.
Γ. Δημοσιευμένο έργο (ποιότητα και ποσότητα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις
σε συνέδρια)
Δ. Επικοινωνιακές Ικανότητες
Επιθυμητό ο υποψήφιος να τεκμηριώνει γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ή/και να εκπονεί Διδακτορική
Διατριβή.
Βαθμολογία
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Στάθμη Βαρύτητας
25%
30%
25%
20%
100%

Κάτοχος Πτυχίου (βαθμός πτυχίου)
Ερευνητική/ επαγγελματική εμπειρία
Δημοσιευμένο έργο
Επικοινωνιακές Ικανότητες
Σύνολο

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του έργου θα αξιολογήσει κάθε κριτήριο με βαθμολογία από 1 έως
10, και η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο θα προκύψει από τον εξής τύπο:
Τελική βαθμολογία= (Α) * 0,25+(Β) * 0,30+(Γ) * 0,25+(Δ) * 0,20
Χρονική διάρκεια: Από την 1/3/2016 ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την
ολοκλήρωση του έργου.
12

Συνολική μικτή Αμοιβή: 2.700,00€ (3,4 ανθρωπομήνες)

Για τις ανωτέρω θέσεις ισχύουν οι κάτωθι όροι:
Χρονική διάρκεια και όροι απασχόλησης
Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου δεν θα ξεπερνά την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι την 15η
Σεπτεμβρίου 2016 ή όπως αυτή τυχόν τροποποιηθεί. Η έδρα των εργασιών θα είναι οι εγκαταστάσεις του
Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας στη Θήβα, Βοιωτίας.
Αμοιβή
Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού
Δημοσίου καθώς και όλοι οι φόροι, εισφορές κλπ., οι οποίοι βαρύνουν τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (π.χ. παρακράτηση φόρου, ΦΠΑ εφόσον ο ανάδοχος υπόκειται σε αυτόν
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, κλπ.).
Επιλογή Υποψηφίων
H επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή του Υποέργου 1
με τίτλο «Έργο Αυτεπιστασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της πράξης
«Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες γυναίκες στην Ελλάδα (ΕΟΧ GR07/3672)».
Διαδικασία Συνεντεύξεων
Η διαδικασία συνεντεύξεων προβλέπεται όταν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρει
απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, όπως επικοινωνιακές ικανότητες ή ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού
ομάδας έργου. Την ευθύνη διεξαγωγής των συνεντεύξεων έχει η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που
ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε συνέντευξη (προφορική
εξέταση) κατά την οποία αξιολογούνται τα απαιτητά πρόσθετα προσόντα και οι ικανότητες του
ενδιαφερομένου που αφορούν το αντικείμενο έργου (π.χ, ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και
συντονισμού ομάδας έργου), εκτιμώνται τα στοιχεία της προσωπικότητάς του που σχετίζονται με τις
απαιτήσεις του έργου και καταρτίζεται αναλυτικός πίνακας αξιολόγησης με αναφορά στα κριτήρια επιλογής,
το ειδικό βάρος του καθενός και τη συνολική βαθμολογία. Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα
πραγματοποιηθεί στην έδρα του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,
στη Θήβα.
Ο χρόνος και ο τόπος/χώρος διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί στους
ενδιαφερόμενους που καλύπτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής
Ερευνών (www.teiste.gr).
Κριτήρια Μη Αποδοχής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου,
δεν υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης.
Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους που:
α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α', έστω
και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ) Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
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δ) Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) Δεν είναι υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26).
στ) Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν τα ακόλουθα:







Συμπληρωμένη Πρόταση του υποψηφίου για τη συμμετοχή του (θα τη βρείτε στο τέλος της
πρόσκλησης)
Φωτοαντίγραφο 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.
Βιογραφικό σημείωμα, υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες.
Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα προσόντα (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις
απασχόλησης, δημοσιευμένες εργασίες)
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την τεκμηρίωση της υποψηφιότητας.

Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα 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 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.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας ενστάσεις
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της
ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Στερεάς Ελλάδας, όπου δημοσιεύεται και 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.
Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης
των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
Σύναψη σύμβασης ανάθεσης 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.
Υποβολή πρότασης
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους (ο κάθε
ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει πρόταση μόνο για μία από τις παραπάνω θέσεις), οι ίδιοι ή
αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή με τα απαιτούμενα αποδεικτικά, η οποία πρέπει να
περιέλθει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, της Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την Παρασκευή 1/4/2016 ώρα 14.30 μ.μ. με την ένδειξη:
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο
( 3 ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ–ΑΘΗΝΩΝ) ΛΑΜΙΑ, Τ.Κ.35100
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ για το
Υποέργο με τίτλο «Έργο Αυτεπιστασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ» της πράξης «Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες γυναίκες στην
Ελλάδα (ΕΟΧ GR07/3672)»
(αρ. πρωτ. πρόσκλησης: 371/17-3-2016) (Ακολουθεί υπόδειγμα πρότασης)
Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Στερεάς Ελλάδας:
http://www.teilam.gr/eidikos_log/anakoinoseis/index.php
http://www.teihal.gr/Ανακοινώσεις
http://www.teiste.gr
και στην ιστοσελίδα
http://diavgeia.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό υπεύθυνο
της πράξης, καθηγητή Π. Τριβέλλα: τηλ. 22620-22569, fax: 2262089605, email: ptrivel@teiste.gr., στο Τμήμα
ο
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, 1 ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ–ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΘΗΒΑ, Τ.Κ.32200
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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(Ακολουθεί υπόδειγμα πρότασης)

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΛΑΜΙΑ, …………/………/2016
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:
Α.Δ.Τ.:
Α.Φ.Μ./ΔΟΥ:
Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛ.:
e-mail:

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Υποβολή
Πρότασης προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου στα πλαίσια
υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες γυναίκες
στην Ελλάδα (ΕΟΧ GR07/3672)», για τη θέση με κωδικό: …….

ΠΡΟΣ: Ε.Ε.Ε. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την υποβολή της πρότασης - δικαιολογητικών μου, για σύναψη μίας (1)
σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, ύστερα από την αρ. πρωτ. 371/17-3-2016, πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή έργου στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ισορροπία
Εργασιακής και Προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες γυναίκες στην Ελλάδα».

Ο/ Η ΑΙΤ…………
Συνημμένα:
1. Βιογραφικό Σημείωμα
2.
3.

16

