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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για Υποβολή Πρότασης
προς σύναψη τεσσάρων (4) Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου
για την παροχή έργου
στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο:
«Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας»
της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000628

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους

Σελίδα 1 από 12

Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη:
 Την υπ’ αριθμ. 44/30-03-2016 (θέμα 3ο) (ΑΔΑ:69ΦΤΟΞΑ0-ΦΤ8) απόφαση της
Συνεδρίασης της Ε.Ε.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
 Την υπ΄αριθμ. 3870/23-3-2016 απόφαση ένταξης της πράξης «Πρακτική
Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με
Κωδικό ΟΠΣ 5000628 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
 Τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της
αναφερόμενης πράξης που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.
 Τις διατάξεις της Κ.Α./679/22.8.96., του 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, επίσης κατά άρθρο 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 προς σύναψη
τεσσάρων (4) Συμβάσεων Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου
από Εξωτερικούς Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο:
«Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000628:
Εξωτερικός Συνεργάτης 1:
Χρονική περίοδος: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/10/2016, με
δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση επέκτασης του έργου.
Αντικείμενο απασχόλησης: Κεντρικές δράσεις για την υποστήριξη του γραφείου
Πρακτικής Άσκησης όλων των τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 16.100,00€ (7 ανθρωπομήνες)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Το ανωτέρω ποσό αμοιβής θα προσαρμοστεί
ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Στο ανωτέρω ποσό
συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις ή φόρος. Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας δεν υποχρεούται στην ασφαλιστική κάλυψη του αναδόχου και στην
καταβολή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος Αδείας.
Αντικείμενο:
Το αντικείμενο του εξωτερικού συνεργάτη 1, του έργου «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» είναι η υποστήριξη της
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κεντρικής δράσης του γραφείου πρακτικής άσκησης όλων των τμημάτων του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας και με παραδοτέα:
Σαφής προσδιορισμός διοικητικής υποστήριξης συνεργατών / ανά πλήθος
ασκουμένων
Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης
Δημοσιότητα του έργου
Απαραίτητα προσόντα:


Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδας, κάτοχος Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος) ή
ισοδύναμου Τμήματος της αλλοδαπής.



Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς ειδικότητας



Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με ΑΣΕΠ).



Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β)
υπολογιστικών φύλλων, (γ) βάσεων δεδομένων, (δ) παρουσιάσεων και (ε)
υπηρεσιών διαδικτύου. (σύμφωνα με ΑΣΕΠ).



Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα



Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συνεκτιμώμενα προσόντα:


Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφούς ειδικότητας



Εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον σε αντίστοιχα έργα



Εμπειρία στη Διαχειριστική Υποστήριξη έργων ΕΣΠΑ



Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη
της συγκεκριμένης θέσης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η

προσμέτρηση

μονάδων

βαθμολόγησης

πραγματοποιείται

κατόπιν

της

εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων για τα παρακάτω προσόντα, τα οποία και
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
Α/Α
1
2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Πτυχιούχος Οικονομικών
Επιστημών
Κάτοχος
Μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών συναφούς
ειδικότητας
Άριστη γνώση της αγγλικής

ΒΑΘΜΟΣ
Απαραίτητη
προϋπόθεση
Απαραίτητη
προϋπόθεση

συντελεστής

1

Χ5%
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γλώσσας
Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
1
Χ 20%
στα αντικείμενα: (α)
επεξεργασία κειμένων, (β)
υπολογιστικών φύλλων, (γ)
βάσεων δεδομένων, (δ)
παρουσιάσεων και (ε)
υπηρεσιών διαδικτύου
5
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία Ανώτατος
Χ 50%
σε
χρηματοδοτούμενα βαθμός 4
προγράμματα έως 4 έτη
Μόρια 1 X έτη πλήρους
απασχόλησης σε έργα ΕΣΠΑ
6
Συνέντευξη
Ανώτατος
Χ 25%
Μόρια από μηδέν έως ένα (0- βαθμός 1
1)
Η Συνολική Βαθμολογία θα προκύψει από το άθροισμα των παραπάνω μορίων.
4

Εξωτερικός Συνεργάτης 2:
Χρονική περίοδος: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/10/2016 με
δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση επέκτασης του έργου.
Αντικείμενο απασχόλησης: Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου Πρακτικής Άσκησης
των τμημάτων που εδρεύουν στη Λαμία.
Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 10.500,00€ (7 ανθρωπομήνες)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Το ανωτέρω ποσό αμοιβής θα προσαρμοστεί
ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Στο ανωτέρω ποσό
συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις ή φόρος. Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας δεν υποχρεούται στην ασφαλιστική κάλυψη του αναδόχου και στην
καταβολή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος Αδείας.
Αντικείμενο:
Το αντικείμενο του εξωτερικού συνεργάτη 2, του έργου «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» είναι η υποστήριξη
λειτουργίας του γραφείου Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων που εδρεύουν στη
Λαμία με παραδοτέα:
Σαφής προσδιορισμός διοικητικής υποστήριξης συνεργατών / ανά πλήθος
ασκουμένων
Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ ή Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης ΤΕΙ
Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς ειδικότητας
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Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με ΑΣΕΠ).



Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β)
υπολογιστικών φύλλων, (γ) βάσεων δεδομένων, (δ) παρουσιάσεων και (ε)
υπηρεσιών διαδικτύου.



Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα



Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συνεκτιμώμενα προσόντα:


Εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον σε αντίστοιχα έργα



Εμπειρία στη Διαχειριστική Υποστήριξη έργων ΕΣΠΑ



Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη
της συγκεκριμένης θέσης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η

προσμέτρηση

μονάδων

βαθμολόγησης

πραγματοποιείται

κατόπιν

της

εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων για τα παρακάτω προσόντα, τα οποία και
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
συντελεστής
Πτυχίο Οικονομικής
Απαραίτητη
κατεύθυνσης ΑΕΙ ή Πτυχίο
προϋπόθεση
Οικονομικής κατεύθυνσης ΤΕΙ
2
Κάτοχος
Μεταπτυχιακού Απαραίτητη
τίτλου σπουδών συναφούς προϋπόθεση
ειδικότητας
3
Άριστη γνώση της αγγλικής
1
Χ5%
γλώσσας
4
Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
1
Χ 20%
στα αντικείμενα: (α)
επεξεργασία κειμένων, (β)
υπολογιστικών φύλλων, (γ)
βάσεων δεδομένων, (δ)
παρουσιάσεων και (ε)
υπηρεσιών διαδικτύου
5
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία Ανώτατος
Χ 50%
σε
χρηματοδοτούμενα βαθμός 3
προγράμματα έως 3 έτη
Μόρια 1 X έτη πλήρους
απασχόλησης σε έργα ΕΣΠΑ
6
Συνέντευξη
Ανώτατος
Χ 25%
Μόρια από μηδέν έως ένα (0- βαθμός 1
1)
Η Συνολική Βαθμολογία θα προκύψει από το άθροισμα των παραπάνω μορίων.
Εξωτερικός Συνεργάτης 3:

Σελίδα 5 από 12

Χρονική περίοδος: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/10/2016 με
δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση επέκτασης του έργου.
Αντικείμενο απασχόλησης: Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου Πρακτικής Άσκησης
των τμημάτων που εδρεύουν στη Χαλκίδα.
Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 10.500,00€ (7 ανθρωπομήνες)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Το ανωτέρω ποσό αμοιβής θα προσαρμοστεί
ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Στο ανωτέρω ποσό
συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις ή φόρος. Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας δεν υποχρεούται στην ασφαλιστική κάλυψη του αναδόχου και στην
καταβολή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος Αδείας.
Αντικείμενο:
Το αντικείμενο του εξωτερικού συνεργάτη 3, του έργου «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» είναι η υποστήριξη
λειτουργίας του γραφείου Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων που εδρεύουν στη
Χαλκίδα με παραδοτέα:
Σαφής προσδιορισμός διοικητικής υποστήριξης συνεργατών / ανά πλήθος
ασκουμένων
Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης
Απαραίτητα προσόντα Εξωτερικού Συνεργάτη 3


Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ.



Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.



Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με ΑΣΕΠ).



Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β)
υπολογιστικών φύλλων, (γ) βάσεων δεδομένων, (δ) παρουσιάσεων και (ε)
υπηρεσιών διαδικτύου.



Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα



Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συνεκτιμώμενα προσόντα:


Εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον σε αντίστοιχα έργα



Εμπειρία στη Διαχειριστική Υποστήριξη έργων ΕΣΠΑ



Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη
της συγκεκριμένης θέσης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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Η

προσμέτρηση

μονάδων

βαθμολόγησης

πραγματοποιείται

κατόπιν

της

εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων για τα παρακάτω προσόντα, τα οποία και
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Πτυχίο ΤΕΙ

ΒΑΘΜΟΣ
Απαραίτητη
προϋπόθεση
Κάτοχος
Μεταπτυχιακού Απαραίτητη
τίτλου σπουδών
προϋπόθεση

συντελεστής

Άριστη γνώση της αγγλικής
1
Χ5%
γλώσσας
4
Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
1
Χ 20%
στα αντικείμενα: (α)
επεξεργασία κειμένων, (β)
υπολογιστικών φύλλων, (γ)
βάσεων δεδομένων, (δ)
παρουσιάσεων και (ε)
υπηρεσιών διαδικτύου
5
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία Ανώτατος
Χ 50%
σε
χρηματοδοτούμενα βαθμός 4
προγράμματα έως 4 έτη
Μόρια 1 X έτη πλήρους
απασχόλησης σε έργα ΕΣΠΑ
6
Συνέντευξη
Ανώτατος
Χ 25%
Μόρια από μηδέν έως ένα (0- βαθμός 1
1)
Η Συνολική Βαθμολογία θα προκύψει από το άθροισμα των παραπάνω μορίων.
3

Εξωτερικός Συνεργάτης 4:
Χρονική περίοδος: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/10/2016

με

δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση επέκτασης του έργου.
Αντικείμενο απασχόλησης: Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου Πρακτικής Άσκησης
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 10.500,00€ (7 ανθρωπομήνες)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Το ανωτέρω ποσό αμοιβής θα προσαρμοστεί
ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Στο ανωτέρω ποσό
συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις ή φόρος. Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας δεν υποχρεούται στην ασφαλιστική κάλυψη του αναδόχου και στην
καταβολή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος Αδείας.
Αντικείμενο:
Το αντικείμενο του εξωτερικού συνεργάτη 4, του έργου «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» είναι η Τεχνική
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Υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων – δικτυακής πύλης του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας.
Απαραίτητα προσόντα Εξωτερικού Συνεργάτη 4


Απόφοιτος ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής στην περιοχή της
Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ



Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς ειδικότητας.



Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο
σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών.



Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με ΑΣΕΠ).



Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα



Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συνεκτιμώμενα προσόντα:


Εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον σε αντίστοιχα έργα



Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη
της συγκεκριμένης θέσης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η

προσμέτρηση

μονάδων

βαθμολόγησης

πραγματοποιείται

κατόπιν

της

εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων για τα παρακάτω προσόντα, τα οποία και
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
Α/Α
1

2

3
4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Απόφοιτος ΑΕΙ ή ισότιμο
πτυχίο της αλλοδαπής στην
περιοχή της Πληροφορικής ή
Επιστήμης Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
Η/Υ
Κάτοχος
Μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών συναφούς
ειδικότητας.
Άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας
Αποδεδειγμένη
επαγγελματική
εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών
στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και
διαχείριση
δικτυακών
υποδομών και υπηρεσιών.
Μόρια 1 X έτη πλήρους
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία
σε
χρηματοδοτούμενα

ΒΑΘΜΟΣ
Απαραίτητη
προϋπόθεση

συντελεστής

Απαραίτητη
προϋπόθεση
1

Χ5%

Ανώτατος
βαθμός 3

Χ20%

Ανώτατος
βαθμός 3

Χ 50%
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προγράμματα έως 3 έτη
Μόρια 1 X έτη πλήρους
απασχόλησης σε έργα ΕΣΠΑ
6
Συνέντευξη
Ανώτατος
Χ 25%
Μόρια από μηδέν έως ένα (0- βαθμός 1
1)
Η Συνολική Βαθμολογία θα προκύψει από το άθροισμα των παραπάνω μορίων.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
H επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του
έργου: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας»
που θα οριστεί.
Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με
βάση τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να
καλεί εκείνους από τους υποψήφιους που θεωρεί, ότι πληρούν τις απαιτήσεις του
υπό ανάθεση έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τα συνεκτιμώμενα προσόντα, σε
προσωπική συνέντευξη για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους τίτλους
σπουδών και την επαγγελματική τους προϋπηρεσία προκειμένου να αξιολογήσει την
επαγγελματική ικανότητα που διαθέτουν για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου
έργου.
Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει πρόταση για μία μόνο θέση
εξωτερικού συνεργάτη.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-Πρόταση
-Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
-Αντίγραφο τίτλων σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους αλλοδαπής)
-Αποδεικτικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών και Η/Υ
-Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αντίγραφα συμβάσεων απασχόλησης από τα οποία
να τεκμαίρεται σχετική εμπειρία ανάλογα με το αντικείμενο κάθε θέσης
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και
πληροφορίες είναι ακριβή και αληθή
- Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές
-Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ορθή γνώμη για την
εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλόλητα τους.
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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.
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 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
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, 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
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ με α/α………… για το ΥΠ 2 της πράξης με τίτλο
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας»
(αρ. πρωτ. πρόσκλησης 469/01-04-2016)
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Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται:
Στον δικτυακό τόπο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας
http://www.teilam.gr/eidikos_log/anakoinoseis/index.php ι
http://www.teihal.gr/Ανακοινώσεις)
Στην ιστοσελίδα της Διαύγειας ( http://diavgeia.gov.gr)
και θα κοινοποιηθεί στο a3@epeaek.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Κοντογεώργος Αθανάσιος
Καθηγητής

(Ακολουθεί υπόδειγμα Πρότασης)
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ΠΡΟΤΑΣΗ
ΛΑΜΙΑ, …………/………/2016
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
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 εξωτερικού συνεργάτη
ύστερα
από
πρόσκληση
εκήλωσης
ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 469/01 -04-2016)
στα πλαίσια του υποέργου 2 της πράξης
με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
του
ΤΕΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:
Α.Δ.Τ.:
ΑΦΜ/ΔΟΥ:
Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛ.:

Ο/ Η ΑΙΤ…………
e-mail:
ΘΕΜΑ:
Υποβολή δικαιολογητικών για την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(αρ. πρωτ 469/01-04 -2016)
της
πράξης
«Πρακτική
Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Συνημμένα:
1.
2.
3.
4.
5.
6
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