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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου
ιδιωτικού δικαίου για μια θέση εξωτερικού συνεργάτη για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με
τίτλο «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο του έργου Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»
του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για μια θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας 12 μηνών (από
1 Απριλίου 2014 ή με την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής έως 31 Μαρτίου 2015), με
δυνατότητα ανανέωσης και κόστος έργου 12.000 Ευρώ μικτά.
Αντικείμενο έργου:


Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Π.Μ.Σ.



Υποστήριξη ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού.



Τήρηση αρχείων και δεικτών αξιολόγησης.



Υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος.
ΘΕΣΗ Α

Εξωτερικός συνεργάτης

Έδρα Βόλος

Απαιτούμενα Προσόντα
Σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα αντικείμενα οικονομικών, διοίκησης
επιχειρήσεων, λογιστικής και των συναφών αντικειμένων.
1
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και λογισμικών υποστήριξης γραφείου
2

3

(OFFICE) - Χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας (email, internet.)
Πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (ECPE, TOEFL κλπ.).

4

Συναφής προϋπηρεσία (βεβαίωση εργοδότη και/ή ασφαλιστικού φορέα).

Επιθυμητά Προσόντα
Γνώση διαχείρισης βάσης δεδομένων
1
Πιστοποιημένη γνώση κι άλλων ξένων γλωσσών
2
Σχετικός Μεταπτυχιακός Τίτλος

3

Εκτίμηση Προφίλ μέσω Προφορικής Συνέντευξης

4

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

Σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα αντικείμενα
οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής και των
συναφών αντικειμένων.

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επίπεδο πτυχίου και
συνάφεια σπουδών: 20%
(συντελεστής 0,80 για
απόφοιτους ΤΕΙ και 1,00
για απόφοιτους ΑΕΙ)

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και λογισμικών
2

υποστήριξης γραφείου (OFFICE)- Χρήση τεχνολογιών
επικοινωνίας (email, internet.)

10%

Πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (ECPE,
3

TOEFL κλπ.).
Συναφής

4

προϋπηρεσία

5%
(βεβαίωση

εργοδότη

και/ή

ασφαλιστικού φορέα).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

2

3
4

Γνώση διαχείρισης βάσης δεδομένων
Πιστοποιημένη γνώση κι άλλων ξένων γλωσσών
Σχετικός Μεταπτυχιακός Τίτλος
Εκτίμηση Προφίλ μέσω Προφορικής Συνέντευξης

20%

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
5%

5%

15%
20%

Συστατικές επιστολές θα συνεκτιμηθούν.
Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα ή επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
Διάρκεια Χρηματοδότησης:
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι αρχικά για 12 μήνες (από 1 Απριλίου 2014 ή με την
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής έως 31 Μαρτίου 2015), με δυνατότητα ανανέωσης και κόστος
έργου 12.000 Ευρώ μικτά.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής
αντισυμβαλλόμενων για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου καλούνται να
υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση ενδιαφέροντος με κατάθεση επιστολής και
βιογραφικού σημειώματός τους προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με
την ένδειξη «Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό 4739».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους προσκομίζοντας οι ίδιοι ή
αποστέλλοντας ταχυδρομικά τα ανωτέρω στη διεύθυνση Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα
Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος.
Επισημαίνεται ότι με τη πρόταση, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και
επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική
διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να
συνυποβάλλεται πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
Η πρόταση (και το συνημμένο βιογραφικό σημείωμα) θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία
της Επιτροπής Ερευνών (διεύθυνση Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα,
38334 – Βόλος) με ευθύνη των ενδιαφερομένων, από 17/03/2014 και το αργότερο μέχρι την
28/03/2014.
Η επιλογή των αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου
δύναται να γίνει και μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών και
Συνεργατών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) όπως αυτή
περιγράφεται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ. 13440/06.10.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
της Επιτροπής Ερευνών του ΠΘ την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στην αντίστοιχη
ενότητα (Μενού > Διάφορα > Μητρώο ΕΣΠΑ) του δικτυακού τόπου της Επιτροπής Ερευνών
(http://ee.uth.gr). Η συμπλήρωση και η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων αρχείων Excel για
την ένταξη στο Μητρώο Ερευνητών και Συνεργατών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ του ΠΘ των
ενδιαφερομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία επιλογής
αντισυμβαλλόμενων για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί από αυτούς το αργότερο μέχρι την 28/03/2014.
Η επιλογή αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με την Επιτροπή Ερευνών
νοείται ως αποδοχή της σχετικής τους πρότασης προς την Επιτροπή και θα γίνει μεταξύ των
ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση είναι παραδεκτή.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλομένων έχει τον
χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί

με σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων», ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν
προσωπικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με βάση
τα ανωτέρω αναγραφόμενα προσόντα. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα
προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή
επιλογής και κατά συνέπεια η Επιτροπή 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 Ερευνών διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως
προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση ψευδούς ή
ανακριβούς δήλωσης), τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα τους καθώς και την εμπειρία τους, με
την κατάθεση αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών, βεβαιώσεων επαγγελματικής προϋπηρεσίας,
λοιπούς τίτλους πιστοποίησης και συστατικές επιστολές.
Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα α) πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους των προτάσεων και
τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 5
του Ν.2690/1999 και β) υποβολής ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη ‘Διαύγεια’.
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για προσωπική
συνέντευξη, σε ημερομηνία, ώρα και τόπο, που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακoύ Προγράμματος Σπουδών
με τίτλο «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τηλ. 24210 93112, 93025.
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