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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για ένταξη στην «Ηλεκτρονική Βάση Ερευνητών και Συνεργατών» για την υλοποίηση έργων στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης Ερευνητών και Συνεργατών (συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας),
για την υλοποίηση έργων τα οποία εντάσσονται επίσημα από τους φορείς χρηματοδότησης.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) καλεί
όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, καθώς και μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΘ
(μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, υπαλλήλους μόνιμους και ΙΔΑΧ, ΕΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ)
που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις ομάδες υλοποίησης έργων, να υποβάλουν ηλεκτρονικά
αίτηση ένταξης στην Ηλεκτρονική Βάση Ερευνητών και Συνεργατών, υλοποίησης έργων του ΠΘ,
σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του
δικτυακού
τόπου
της
Επιτροπής
Ερευνών
του
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
http://apps.ee.uth.gr/partners/
H υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης έργων τα οποία
διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ.
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να συνυποβληθούν ηλεκτρονικά τα παρακάτω αρχεία, συμπληρωμένα
από τους υποψηφίους:
1. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 4 τέσσερα φύλλα excel - (κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – Europass -(κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του βιογραφικού
σημειώματος και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης).
Οι υποψήφιοι εφόσον επιλεγούν για συνεργασία θα κληθούν να καταθέσουν επικυρωμένα όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την ακρίβεια των αναφερόμενων δικαιολογητικών
στην καρτέλα υποψηφίου και στο βιογραφικό τους σημείωμα, ενώ αν απαιτηθεί μπορεί να κληθούν
και για προσωπική συνέντευξη.
Για την ένταξη στην Ηλεκτρονική Βάση απαιτείται αυστηρά η χρήση των υποδειγμάτων καρτέλας και
βιογραφικού σημειώματος υποψηφίων των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσης, καθώς δεν θα
εξετάζονται οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν θα χρησιμοποιήσουν τα σχετικά υποδείγματα.
Στην πρόσκληση έχουν δικαίωμα συμμετοχής Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται, από αρμόδιες επιτροπές που θα συσταθούν με αποφάσεις της
Επιτροπής Ερευνών, σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων του ΠΘ.
Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή θα οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ και θα είναι ανάλογη
των προσόντων των υποψηφίων και του προϋπολογισμού του έργου στο οποίο θα απασχοληθούν.
Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε:
α) ως εξωτερικοί συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας που δεν υπάγεται στο
πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004 (άρθρα 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, είτε
β) ως συνεργάτες (στη περίπτωση όσων έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με το Δημόσιο),
απασχολούμενοι εκτός ωραρίου και με συνολικές αμοιβές που δεν θα ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση
τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ.2 του Ν.2683/99 όρια αμοιβών.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα περιγράφονται στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες θα παρέχονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, στη Γραμματεία
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κα Καλιγέρη Μαρία τηλ.: 24210 06429,
ee@uth.gr.
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