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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (ΕΛΚΕ ΤΕΙ/Μ),
έχοντας υπόψη:
1. Τη ΚΥΑ 679/96 «σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών
Έργων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας»
2. Το Ν.3812/09 «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις», άρθρο 10 «συµβάσεις έργου»
3. Τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ/Μ
4. Το αριθµ 7948/25-8-2010 έγγραφο της ΕΥ∆ του ΕΠΕ∆ΒΜ «αξιολόγηση της πράξης
«ΜΟ∆ΙΠ ΤΕΙ Μεσολογγίου»
5. Την αριθ. 8/8-7-2010 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ
Μεσολογγίου « προκήρυξη θέσεων προσωπικού »
6. Την αριθµ Φ3.2/3147/27-7-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
7. Την αριθµ Φ3.2/3166/30-7-2010 ανάκληση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
8. To αριθµ Φ8.6/3163/30-7-2010 έγγραφο ΕΛΚΕ ΤΕΙ/Μ «επανυποβολή τεχνικού δελτίου
της πράξης ΜΟ∆ΙΠ ΤΕΙ Μεσολογγίου
προτίθεται να αναθέσει µε συµβάσεις ανάθεσης έργου σε τέσσερις εξωτερικούς
συνεργάτες, την υποστήριξη των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίηση της
πράξης:
ΜΟ∆ΙΠ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη εθνικού συστήµατος
αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκµηρίωσης των Ιδρυµάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικούς πόρους.
Αναλυτικά:
Θέση 1
Ειδικός Υποστήριξης ΟΜΕΑ
Απαιτούµενα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστήµιο)
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Τουλάχιστον 18µηνη εµπειρία σε εθνικά ή Ευρωπαϊκά έργα.
Συνεκτιµώµενα Προσόντα
1.
Εµπειρία σε υλοποίηση µελετών και ερευνών
∆ιάρκεια έργου: 16 ανθρωποµήνες πλήρους απασχόλησης, ήτοι από την υπογραφή της
σύµβασης έως 31/5/2013
Συνολική Αµοιβή: 27.200 €

Θέση 2
Ειδικός Πληροφοριακών Συστηµάτων
Απαιτούµε α προσόντα
• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Τουλάχιστον διετής εµπειρία στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ
Συνεκτιµώµενα Προσόντα
•
Γνώσεις πάνω σε συστήµατα και τεχνολογίες βάσεων δεδοµένων
•
Γνώσεις πάνω σε τεχνολογίες διαδικτύου
•
Εµπειρία σε υλοποίηση µελετών και ερευνών
∆ιάρκεια έργου: 18 ανθρωποµήνες πλήρους απασχόλησης, ήτοι από την υπογραφή της
σύµβασης έως 31/8/2013
Συνολική Αµοιβή: 36.000 €
Θέση 3
Ειδικός Ποιότητας
Απαιτούµενα προσόντα
•
•
•
•

Πτυχίο ΑΕΙ στα Μαθηµατικά ή στην Πληροφορική ή Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
Μεταπτυχιακό ή ∆ιδακτορικό σχετικό µε την Ποιότητα και Πρότυπα
Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε έργα που αφορούν υπολογιστική-τεχνική
υποστήριξη Τµηµάτων ΤΕΙ.

∆ιάρκεια έργου: 8 ανθρωποµήνες πλήρους απασχόλησης, ήτοι από την υπογραφή της
σύµβασης έως 31/12/2011
Συνολική Αµοιβή: 15.350 €
Θέση 4
Ειδικός ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Απαιτούµενα προσόντα
•
•
•
•

Πτυχίο ΑΕΙ στα Μαθηµατικά ή στην Πληροφορική ή Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.
Μεταπτυχιακό ή ∆ιδακτορικό σχετικό µε τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Τουλάχιστον διετή εµπειρία στην υλοποίηση ή και διαχείριση προγραµµάτων και
έργων

∆ιάρκεια έργου: 15 ανθρωποµήνες πλήρους απασχόλησης, ήτοι από την υπογραφή της
σύµβασης έως 28/2/2012
Συνολική Αµοιβή: 30.000 €
Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
και θα απαιτηθεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης στην περίπτωση που επιλεγούν.
Όσοι υποψήφιοι καλύπτουν τα παραπάνω απαραίτητα τυπικά προσόντα θα
αξιολογηθούν, από τριµελή επιτροπή που ορίζεται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και
Ερευνών ΤΕΙ/Μ.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνεται χωρίς δεσµεύσεις συγκεκριµένου ωραρίου και ο
εξωτερικός συνεργάτης δεν καθίσταται υπάλληλος του Ιδρύµατος, αλλά παραµένει καθ’ όλη
τη διάρκεια του έργου ελεύθερος επαγγελµατίας.
Η αµοιβή, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ανωτέρω έργου, τελεί υπό την
έγκριση της ΕΥ∆ ΕΠ Ε∆ΒΜ του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ/Μ δεν υποχρεούται στην ασφαλιστική κάλυψη του αναδόχου και δεν έχει
καµία άλλη οικονοµική υποχρέωση έναντι αυτού, πέραν της καταβολής της αµοιβής, υπό τον
όρο της ύπαρξης διαθεσίµου ποσού στο πρόγραµµα.
Η αµοιβή θα καταβάλλεται τµηµατικά, πάντοτε «δεδουλευµένα» (ανάλογα µε την πρόοδο
εκτέλεσης του έργου) και κατόπιν εντολής του Επιστηµονικά Υπεύθυνου του έργου την
οποία θα υλοποιεί η Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού του ΤΕΙ Μεσολογγίου, σύµφωνα
µε τις διαδικασίες της Υ.Α. ΚΑ/679/22.08.96.

Υποβολή αίτησης – δικαιολογητικών
Όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυµούν, καλούνται να υποβάλλουν τα
παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα):
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σηµείωµα σε τρία (3) αντίτυπα όπου θα αναγράφονται οι σπουδές, η
επαγγελµατική εµπειρία καθώς και πρόσθετα στοιχεία σχετικά µε την υποψηφιότητα
3. Τίτλοι σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι της αλλοδαπής απαιτείται αντίστοιχη
ισοτιµία)
4. Αποδεικτικά εµπειρίας
5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
6. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
7. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη: Φάκελος υποψηφιότητας για την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση 1 ή 2 ή 3 ή 4 στη πράξη « ΜΟ∆ΙΠ ΤΕΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΤΕΙ (ΤΕΙ Μεσολογγίου, Νέα Κτίρια, 30200
Μεσολόγγι) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή να αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή, το
αργότερο µέχρι τις 20/9/2010, ηµέρα ∆ευτέρα (15 ηµέρες µετά τη δηµοσίευση στις
4/9/2010 στην εφηµερίδα ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ).
Φάκελοι που κατατίθενται/αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο πέραν της
προαναφερόµενης προθεσµίας επιστρέφονται ως εκπρόθεσµοι.
Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης θα δίνονται από τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ/Μ (τηλ.2631 0
58221 κ. Ηγούµενο Γιάννη) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην διεύθυνση: Νέα κτίρια
Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγι
Επίσης η προκήρυξη διατίθεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.teimes.gr

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΕΙ/Μ &
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εσωτερική διανοµή
Τ∆ΜΠ
Ειδικός Λογαριασµός
ΚΕ∆ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ)
∆ρόσος Λάµπρος (Ε.Υ. έργου)

