ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ &
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Άρτα 22/10/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη:
Α) Το Προεδρικό Διάταγμα Ίδρυσής του 214 (ΦΕΚ 167 τ. Α’) το οποίο εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση του νόμου 1771/1985 και του νόμου 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής
και τεχνολογικής έρευνας».
Α) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν.
3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010
Β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του ν. 2527/1997 και του άρθρου 14 του ν. 3369/2005,
τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3812/2009
Γ) Την από 22/10/2013 απόφαση του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του
Κ.Τ.Ε. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων για Αποδοχή συμμετοχής του Κ.Τ.Ε. Ηπείρου και Ιονίων
Νήσων στην Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» με κωδ. ΟΠΣ «380061»
Δ) Τις υποχρεώσεις του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων
για την υλοποίηση της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ «380061»,
που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» και Υπεύθυνο τον κ. Κανδρέλη Σωτήριο, Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

Ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρω Έργου,
με σύμβαση μίσθωσης έργου, με επιστημονικό προσωπικό πέντε (5) ατόμων, ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΣΑ-1
Τίτλος Απασχόλησης: Λειτουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης
Αντικείμενο Απασχόλησης: Στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση,
Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας του Νομού Άρτας»,
προβλέπεται η απασχόληση ενός διοικητικό στελέχους που θα αναλάβει: «Λειτουργία
Αναπτυξιακής Σύμπραξης και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Φυσικού
Αντικειμένου του έργου».
Κατηγορία: ΠΕ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίων του εξωτερικού
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διάρκεια των απαιτούμενων εργασιών υπολογίζεται σε 56,43 ανθρωποημέρες. Οι
σχετικοί χρόνοι παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων έχουν ως εξής:
Δεκέμβριος

Νοέμβριος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Αύγουστος

Ιούλιος

Ιούνιος

Μάιος

Απρίλιος

Μάρτιος

Φεβρουάριος

Ιανουάριος

2014
Δεκέμβριος

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Νοέμβριος

2013

Κατηγορία Δράσης 348
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δράση 13. Συντονισμός
και Διαχείριση της
Πράξης
Υποδράση 4 :
Λειτουργία
Αναπτυξιακής
Σύμπραξης








ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ΑΕΙ (Ανθρωπιστικών Επιστημών)
Εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με διαδικασίες οργάνωσης και υποστήριξης
αναπτυξιακών έργων, οργάνωσης συνεδρίων και ενεργειών διάχυσης έργων.
Εμπειρία σε έργα σχετιζόμενα με οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων.
Άριστες γνώσεις Υπολογιστών (Εφαρμογές γραφείου/ ECDL)
Άριστη γνώση Αγγλικής
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη
διάρκεια της σύμβασης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 Επιθυμητή γνώση Ιταλικής Γλώσσας ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο
μικτό ποσό των 5.129,88 ευρώ (πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα
οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1. Πτυχίο ΑΕΙ (Ανθρωπιστικών Επιστημών)
2. Εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με διαδικασίες οργάνωσης και
υποστήριξης αναπτυξιακών έργων, οργάνωσης συνεδρίων και ενεργειών
διάχυσης έργων.
3. Εμπειρία σε έργα σχετιζόμενα με οργάνωση και υλοποίηση
σεμιναρίων.
4. Άριστες γνώσεις Υπολογιστών (Εφαρμογές γραφείου/ ECDL)

20%

5. Άριστη γνώση Αγγλικής

10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

30%
30%
10%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΣΑ -2
Τίτλος Απασχόλησης: Συντονισμός, παρακολούθηση και Έλεγχος & Οικονομική –
Λογιστική Διαχείριση Έργου
Αντικείμενο Απασχόλησης: Στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση,
Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας του Νομού Άρτας»,
προβλέπεται η απασχόληση ενός διοικητικού & Οικονομικού στελέχους που θα αναλάβει:
«Συντονισμός, παρακολούθηση και Έλεγχος & Οικονομική – Λογιστική Διαχείριση Έργου»
Κατηγορία: ΠΕ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίων του εξωτερικού
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διάρκεια των απαιτούμενων εργασιών υπολογίζεται σε 56,43 ανθρωποημέρες. Οι
σχετικοί χρόνοι παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων έχουν ως εξής:
Δεκέμβριος

Νοέμβριος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Αύγουστος

Ιούλιος

Ιούνιος

Μάιος

Απρίλιος

Μάρτιος

Φεβρουάριος

2014
Ιανουάριος

Δεκέμβριος

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Νοέμβριος

2013

Κατηγορία Δράσης 348
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δράση 13. Συντονισμός
και Διαχείριση της
Πράξης
Υποδράση 1:
Συντονισμός,
παρακολούθηση και
Έλεγχος
Υποδράση 3: Οικονομική
– Λογιστική Διαχείριση
Έργου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Πτυχίο ΑΕΙ
 Επαγγελματική εμπειρία σε αναπτυξιακά έργα αναφορικά με τον έλεγχο &
οικονομική – Λογιστική Διαχείριση
 Αποδειγμένη Εμπειρία σε Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ ή συναφών οργανισμών
 Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Επεξεργασία Κειμένου, Λογιστικά
Φύλλα, Διαδίκτυο)
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη
διάρκεια της σύμβασης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο
μικτό ποσό των 5.129,88 ευρώ (πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα
οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Πτυχίο ΑΕΙ
2. Επαγγελματική εμπειρία σε αναπτυξιακά έργα αναφορικά με τον
έλεγχο & οικονομική – Λογιστική Διαχείριση
3. Αποδειγμένη Εμπειρία σε Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ ή συναφών
οργανισμών
4. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Επεξεργασία Κειμένου,
Λογιστικά Φύλλα, Διαδίκτυο)
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
20%
30%
30 %
20%
100%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΣΑ -3
Τίτλος Απασχόλησης: Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Πράξης και Υποέργων – Παρακολούθηση
της πορείας ένταξης και της πορείας των δεικτών Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
Αντικείμενο Απασχόλησης: Στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση,
Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας του Νομού Άρτας»,
προβλέπεται η απασχόληση ενός διοικητικού & Οικονομικού στελέχους που θα αναλάβει:
«Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Πράξης και Υποέργων – Παρακολούθηση της πορείας ένταξης
και της πορείας των δεικτών Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου»
Κατηγορία: ΠΕ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίων του εξωτερικού
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διάρκεια των απαιτούμενων εργασιών υπολογίζεται σε 33,81 ανθρωποημέρες. Οι
σχετικοί χρόνοι παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων έχουν ως εξής:

Κατηγορία Δράσης 348
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δράση 13. Συντονισμός
και Διαχείριση της Πράξης
Υποδράση 2: Σύνταξη
Τεχνικών Δελτίων Πράξης
και Υποέργων –
Παρακολούθηση της
πορείας ένταξης και της
πορείας των δεικτών
Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου

Δεκέμβριος

Νοέμβριος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Αύγουστος

Ιούλιος

Ιούνιος

Μάιος

Απρίλιος

Μάρτιος

Φεβρουάριος

2014
Ιανουάριος

Δεκέμβριος

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Νοέμβριος

2013

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Πτυχίο ΑΕΙ
 Επαγγελματική εμπειρία σε αναπτυξιακά έργα αναφορικά με τη Σύνταξη Τεχνικών
Δελτίων και την παρακολούθηση των δεικτών Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου
 Αποδειγμένη Εμπειρία σε Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ ή συναφών οργανισμών
 Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Επεξεργασία Κειμένου, Λογιστικά
Φύλλα, Διαδίκτυο)
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη
διάρκεια της σύμβασης
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο
μικτό ποσό των 3.073,57 (Τρεις χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα επτά λεπτά)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Πτυχίο ΑΕΙ
2. Επαγγελματική εμπειρία σε αναπτυξιακά έργα αναφορικά με τη
Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων και την παρακολούθηση των δεικτών
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
3. Αποδειγμένη Εμπειρία σε Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ ή συναφών
οργανισμών
4. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Επεξεργασία
Κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Διαδίκτυο)
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
20%
30%
30 %
20%
100%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΣΑ -4
Τίτλος Απασχόλησης: Επιστημονική Ευθύνη Δράσεων Συμβουλευτικής με στόχο την
προώθηση στην απασχόληση (10) ωφελούμενων
Αντικείμενο Απασχόλησης: Στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση,
Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας του Νομού Άρτας»,
προβλέπεται η απασχόληση ενός έμπειρου στελέχους που θα αναλάβει: «Χρήση ειδικών
εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού, Διασύνδεση ωφελούμενων συμβουλευτικής
και επιχειρήσεων, Τήρηση Αρχείου καταγραφής παρατηρήσεων και προόδου υλοποίησης
του φυσικού αντικειμένου»
Κατηγορία: ΠΕ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίων του εξωτερικού
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διάρκεια των απαιτούμενων εργασιών υπολογίζεται σε 47,50 ανθρωποημέρες. Οι
σχετικοί χρόνοι παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων έχουν ως εξής:

Νοέμβριος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Αύγουστος

Ιούλιος

Ιούνιος

Μάιος

Απρίλιος

Μάρτιος

Φεβρουάριος

2014
Ιανουάριος

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεκέμβριος

2013

351 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ –
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ –
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
5.2. Συμβουλευτική
Υποστήριξη με στόχο
την προώθηση στην
απασχόληση των
ωφελουμένων








ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ΑΕΙ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)
Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, έργα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με διαδικασίες οργάνωσης και σχεδιασμού
εξειδικευμένων σεμιναρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων
Άριστες γνώσεις Υπολογιστών (Εφαρμογές γραφείου/ ECDL)
Άριστη γνώση Αγγλικής
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη
διάρκεια της σύμβασης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 Επιθυμητή γνώση Ιταλικής Γλώσσας ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο
μικτό ποσό των 2.952,00 ευρώ (Δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα δύο ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Πτυχίο ΑΕΙ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)
2. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, έργα καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας
3. Εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με διαδικασίες οργάνωσης και
σχεδιασμού εξειδικευμένων σεμιναρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης
ενηλίκων
4. Άριστες γνώσεις Υπολογιστών (Εφαρμογές γραφείου/ ECDL)
5. Άριστη γνώση Αγγλικής
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
20%
30%
30%
10%
10%
100%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΣΑ -5
Τίτλος Απασχόλησης: Υλοποίηση συνεδριών συμβουλευτικής και επαγγελματικού
προσανατολισμού
Αντικείμενο Απασχόλησης: Στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση,
Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας του Νομού Άρτας»,
προβλέπεται η απασχόληση ενός στελέχους που θα αναλάβει: «τον σχεδιασμό και την

υλοποίηση Ατομικών και Ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής και επαγγελματικού
προσανατολισμού και υποστήριξης δημιουργίας ατομικού σχεδίου δράσης και
απασχόλησης δέκα (10) ωφελουμένων: 20 Ατομικές και 3 Ομαδικές Συνεδρίες - Δελτία
παρακολούθησης / Συνεδριών (23 σύνολο, 1 για κάθε συνεδρία)»
Κατηγορία: ΠΕ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίων του εξωτερικού
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διάρκεια των απαιτούμενων εργασιών υπολογίζεται σε 7,50 ανθρωποημέρες. Οι σχετικοί
χρόνοι παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων έχουν ως εξής:

Νοέμβριος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Αύγουστος

Ιούλιος

Ιούνιος

Μάιος

Απρίλιος

Μάρτιος

Φεβρουάριος

2014
Ιανουάριος

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεκέμβριος

2013

351 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ –
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ –
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
5.2. Συμβουλευτική
Υποστήριξη με στόχο την
προώθηση στην
απασχόληση των
ωφελουμένων








ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ΑΕΙ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)
Εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
Εμπειρία σε εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
Άριστες γνώσεις Υπολογιστών (Εφαρμογές γραφείου/ ECDL)
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη
διάρκεια της σύμβασης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο
μικτό ποσό των 2.048,00 ευρώ (δυο χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Πτυχίο ΑΕΙ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)
2. Εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού
προσανατολισμού
3. Εμπειρία σε εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
4. Άριστες γνώσεις Υπολογιστών (Εφαρμογές γραφείου/ ECDL)
5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
20%
30%
30%
10%
10%
100%

Σημειώνεται ότι για τους υποψηφίους εξωτερικούς συνεργάτες των οποίων οι τίτλοι σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαραίτητο τυπικό
προσόν και έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α).
Οι επιλεγέντες υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως
ελεύθεροι επαγγελματίες με σύμβαση μίσθωσης έργου παροχής υπηρεσίας που δεν
υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004 (άρθρο 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ. 2),
εμπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως αυτή
είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ
αναριθμούμενη με το άρθρο 10 του Ν.3812/2009.
Οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες θα πρέπει να υποβάλλουν πρόταση (σε ευκρινές
σημείο της οποίας θα αναγράφεται ο αντίστοιχος ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ), συνοδευόμενη από
βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και
βεβαιώσεων απασχόλησης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία
της πρότασης και το βιογραφικό τους σημείωμα. Επιπλέον προσόντα (όπως πιστοποιήσεις
επαγγελματικής εμπειρίας, πιστοποιήσεις γνώσης λοιπών ξένων γλωσσών κ.λπ.) θα
συνεκτιμώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει
προσωπική συνέντευξη και εξέταση. Οι υποψήφιοι, που ενδέχεται να κληθούν από την
επιτροπή αξιολόγησης σε συνέντευξη για διευκρινίσεις, θα πρέπει να είναι σε θέση να
παρουσιάσουν συγκεκριμένα σχετικά αποτελέσματα (που οι ίδιοι θεωρούν ως τα πιο
αξιόλογα) από τη δική τους αυτοδύναμη επαγγελματική δραστηριότητα ή/και από τη
συμμετοχή τους σε ομάδες έργων, στις οποίες οι ίδιοι είχαν αποδεδειγμένα κύρια
συμμετοχή. Επίσης οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να καταθέτουν και κάθε
άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την
εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών που θα
κατατεθούν, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί το αργότερο μέχρι την
11/11/2013 και ώρα 14.00 μ.μ. στη διεύθυνση:
Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων
Τ.Θ.: 110
Τ.Κ : 47 100 Άρτα
Δ/νση: Κτήριο Διοίκησης ΤΕΙ Ηπείρου, Γέφυρα Αράχθου, Άρτα
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Κέντρου Τεχνολογικής
Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (http://kte.teiep.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:
26810-50201.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΝΔΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

