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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 12135
Βόλος, 08.06.2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 25 συμβάσεων έργου
ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο:

«ΠΕΓΑ - Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον»
Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2007-2013.
H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης με
τίτλο «ΠΕΓΑ - Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον», η οποία
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(ΕΠΕΔΒΜ)» του ΕΣΠΑ (2007-2013),-ΓΓΕΤ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από
φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με επιστημονικό
προσωπικό, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική απόφαση
έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων που θα προηγούνται των
τελικών παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρότασης.
Η συνολική διάρκεια της παραπάνω Πράξης ορίζεται σε 6 μήνες από την έναρξη αυτής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και, γενικότερα, να
κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

Αντικείμενο έργου
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ΘΕΣΗ 1
Αντικείμενο έργου

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Διαχείριση, Οργάνωση,
Προγράμματος»

Έδρα Βόλος
Υποστήριξη

της

υλοποίησης

του

Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικών επιστημών
1
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
2
Επιθυμητά Προσόντα
Εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων ή διαγωνισμών επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 4.000,00 €.
3

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικών
1
20
επιστημών (βαθμός Χ 2)
Επιθυμητά Προσόντα
Εμπειρία στην οργάνωση
εκδηλώσεων ή διαγωνισμών
1
35
επιχειρηματικότητας
και
καινοτομίας
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΘΕΣΗ 2

Αντικείμενο έργου

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
«Ενέργειες προβολής/ δημοσιότητας
αποτελεσμάτων»

Έδρα Βόλος
και

διάχυσης

των

Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας

Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχιούχος ΑΕΙ Πληροφορικής με παιδαγωγική επάρκεια
1
Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με προηγμένα συστήματα πληροφορικής με
2
κατεύθυνση τα δικτυοκεντρικα πληροφοριακά σύστημα
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
3
Εργασιακή εμπειρία σε:
 Υλοποίηση ανοιχτών ακαδημαϊκών μαθημάτων – opencourses
 Διαχείριση – συντήρηση ιστοσελίδας
4
 Ανάπτυξη
συστήματος
διαδραστικής
ενημέρωσης
και
πληροφόρησης
 Ανάλυση / προγραμματισμό συστημάτων
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Επιθυμητά Προσόντα
Σχετική διδακτική εμπειρία
5
Εμπειρία σε έργα ΕΣΠΑ
6
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 3.100,00 €.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πτυχιούχος ΑΕΙ Πληροφορικής με
1
20
παιδαγωγική επάρκεια (βαθμός Χ 2)
Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με
προηγμένα συστήματα πληροφορικής
2
30
με κατεύθυνση τα δικτυοκεντρικα
πληροφοριακά σύστημα (βαθμός Χ 3)
Εργασιακή εμπειρία σε:


Υλοποίηση
ανοιχτών
ακαδημαϊκών μαθημάτων –
opencourses
 Διαχείριση – συντήρηση
3
ιστοσελίδας
 Ανάπτυξη
συστήματος
διαδραστικής ενημέρωσης
και πληροφόρησης
 Ανάλυση / προγραμματισμό
συστημάτων
Επιθυμητά Προσόντα

20

Σχετική διδακτική εμπειρία (έτη Χ
10
2.5)
Εμπειρία σε έργα ΕΣΠΑ
5
10
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
4

ΘΕΣΗ 3

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Έδρα Βόλος

Αντικείμενο έργου
«Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχιούχος ΑΕΙ
1
Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο σχετικό με την ποιότητα υπηρεσιών
2
Διδακτορικό σε αντικείμενο σχετικό με ποιότητα υπηρεσιών και εργασιακή
3
συμπεριφορά
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
4
5
6
7

Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Εργασιακή εμπειρία σε έργα και προγράμματα σχετικά με καινοτομία και
επιχειρηματικότητα
Σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά
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Επιθυμητά Προσόντα
Εργασιακή εμπειρία σε θέσεις διοίκησης
8
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.
.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πτυχίο ΑΕΙ (βαθμός Χ 2)
1
20
Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο
σχετικό με την ποιότητα
2
30
υπηρεσιών (βαθμός Χ 3)
Διδακτορικό σε αντικείμενο
σχετικό με ποιότητα
3
20
υπηρεσιών και εργασιακή
συμπεριφορά
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ
4
25
(έτη Χ 2.5)
Εργασιακή εμπειρία σε έργα
και προγράμματα σχετικά με
5
20
καινοτομία και
επιχειρηματικότητα
Σχετικές δημοσιεύσεις σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά
6
25
περιοδικά (δημοσιεύσεις Χ
2.5)
Επιθυμητά Προσόντα
Εργασιακή εμπειρία σε θέσεις
7
10
διοίκησης
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΘΕΣΗ 4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
Έδρα Βόλος
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αντικείμενο έργου
«Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχιούχος ΑΕΙ
1
Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο σχετικό με την ποιότητα υπηρεσιών
2
Διδακτορικό σε αντικείμενο σχετικό με ποιότητα υπηρεσιών και εργασιακή
3
συμπεριφορά
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
4
5
6
7

Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Εργασιακή εμπειρία σε έργα και προγράμματα σχετικά με καινοτομία και
επιχειρηματικότητα
Σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά
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Επιθυμητά Προσόντα
Εργασιακή εμπειρία σε θέσεις διοίκησης
8
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πτυχίο ΑΕΙ (βαθμός Χ 2)
1
20
Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο
σχετικό με την ποιότητα
2
30
υπηρεσιών (βαθμός Χ 3)
Διδακτορικό σε αντικείμενο
σχετικό με ποιότητα
3
20
υπηρεσιών και εργασιακή
συμπεριφορά
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ
4
25
(έτη Χ 2.5)
Εργασιακή εμπειρία σε έργα
και προγράμματα σχετικά με
5
20
καινοτομία και
επιχειρηματικότητα
Σχετικές δημοσιεύσεις σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά
6
25
περιοδικά (δημοσιεύσεις Χ
2.5)
Επιθυμητά Προσόντα
Εργασιακή εμπειρία σε θέσεις
7
10
διοίκησης
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
ΘΕΣΗ 5

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
Έδρα Βόλος
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αντικείμενο έργου
«Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικών σπουδών
1
Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο σχετικό με την περιφερειακή ανάπτυξη
2
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
3
4

Εργασιακή εμπειρία σε έργα σχετικά με καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Επιθυμητά Προσόντα
Γνώση άλλης ξένης γλώσσας
5
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.
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.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικών
1
20
επιστημών (βαθμός Χ 2)
Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο
σχετικό με την περιφερειακή
2
30
ανάπτυξη (βαθμός Χ 3)
Εργασιακή εμπειρία σε έργα
σχετικά με καινοτομία και
3
30
επιχειρηματικότητα
Επιθυμητά Προσόντα
Γνώση άλλης ξένης γλώσσας
4
10
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
ΘΕΣΗ 6

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Έδρα Τρίπολη

Αντικείμενο έργου
«Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Διδακτορικό σε αντικείμενο σχετικό με την επιχειρηματικότητα και βιώσιμη
1
ανάπτυξη
Σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά
2
Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στον σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη
3
ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στην υλοποίηση και υποστήριξη
4
προγραμμάτων κατάρτισης ή επιμόρφωσης
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ
5
Συμμετοχή στην προετοιμασία ακαδημαϊκού εκπαιδευτικό υλικού σε αντικείμενο
6
συναφή με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό
Επιθυμητά Προσόντα
Επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων
7
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Διδακτορικό σε αντικείμενο
σχετικό
με
την
40
επιχειρηματικότητα
και
βιώσιμη ανάπτυξη
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Σχετικές δημοσιεύσεις σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά
2
20
περιοδικά (δημοσιεύσεις Χ
2.5)
Εμπειρία τουλάχιστον πέντε
ετών στον σχεδιασμό,
υλοποίηση και υποστήριξη
3
15
ευρωπαϊκών
συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
Εμπειρία τουλάχιστον πέντε
ετών στην υλοποίηση και
4
15
υποστήριξη προγραμμάτων
κατάρτισης ή επιμόρφωσης
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ
5
10
(έτη Χ 2.5)
Συμμετοχή στην προετοιμασία
ακαδημαϊκού εκπαιδευτικό
υλικού σε αντικείμενο συναφή
6
10
με τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό
Επιθυμητά Προσόντα
Επιμόρφωση στην εκπαίδευση
7
10
ενηλίκων
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΘΕΣΗ 7

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
Έδρα Τρίπολη
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αντικείμενο έργου
«Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Διδακτορικό σε αντικείμενο σχετικό με την επιχειρηματικότητα και βιώσιμη
1
ανάπτυξη
Σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά
2
Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στον σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη
3
ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στην υλοποίηση και υποστήριξη
4
προγραμμάτων κατάρτισης ή επιμόρφωσης
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ
5
Συμμετοχή στην προετοιμασία ακαδημαϊκού εκπαιδευτικό υλικού σε αντικείμενο
6
συναφή με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό
Επιθυμητά Προσόντα
Επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων
7
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Διδακτορικό σε αντικείμενο
σχετικό
με
την
1
40
επιχειρηματικότητα
και
βιώσιμη ανάπτυξη
Σχετικές δημοσιεύσεις σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά
2
20
περιοδικά (δημοσιεύσεις Χ
2.5)
Εμπειρία τουλάχιστον πέντε
ετών στον σχεδιασμό,
υλοποίηση και υποστήριξη
3
15
ευρωπαϊκών
συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
Εμπειρία τουλάχιστον πέντε
ετών στην υλοποίηση και
4
15
υποστήριξη προγραμμάτων
κατάρτισης ή επιμόρφωσης
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ
5
10
(έτη Χ 2.5)
Συμμετοχή στην προετοιμασία
ακαδημαϊκού εκπαιδευτικό
υλικού σε αντικείμενο συναφή
6
10
με τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό
Επιθυμητά Προσόντα
Επιμόρφωση στην εκπαίδευση
7
10
ενηλίκων
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΘΕΣΗ 8

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Έδρα Ιωάννινα

Αντικείμενο έργου
«Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
1
Μεταπτυχιακό στις Οικονομικές Επιστήμες
2
Διδακτορικό στις Οικονομικές Επιστήμες
3
4

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

5

Διδακτική Εμπειρία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ άνω των 5 ετών σε θέματα σχετικά με
επενδύσεις/χρηματοοικονομικά/επιχειρηματικότητα/διεθνές εμπόριο και
επενδύσεις

Επιθυμητά Προσόντα
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Προγράμματα-Έργα ΑΕΙ/ΤΕΙ. σε θέματα
6
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
20
20
30

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών (Βαθμός Χ 2)
Μεταπτυχιακό στις Οικονομικές Επιστήμες (Βαθμός Χ 2)
Διδακτορικό στις Οικονομικές Επιστήμες
Διδακτική Εμπειρία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ άνω των 5 ετών σε
θέματα σχετικά με
4
30
επενδύσεις/χρηματοοικονομικά/επιχειρηματικότητα/διεθνές
εμπόριο και επενδύσεις
Επιθυμητά Προσόντα
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Προγράμματα-Έργα
5
20
ΑΕΙ/ΤΕΙ. σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
1
2
3

ΘΕΣΗ 9

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Έδρα Ιωάννινα

Αντικείμενο έργου
«Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
1
Μεταπτυχιακό στις Οικονομικές Επιστήμες
2
Διδακτορικό στις Οικονομικές Επιστήμες
3
4
5

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Διδακτική Εμπειρία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ τουλάχιστον 4 εξαμήνων

Επιθυμητά Προσόντα
Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ
6
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
1
20
(Βαθμός Χ 2)
Μεταπτυχιακό στις Οικονομικές Επιστήμες
2
20
(Βαθμός Χ 2)
Διδακτορικό στις Οικονομικές Επιστήμες
3
30
Διδακτική Εμπειρία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
4
20
τουλάχιστον 4 εξαμήνων
Επιθυμητά Προσόντα
Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ
5
10
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΘΕΣΗ 10

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Έδρα Ιωάννινα

Αντικείμενο έργου
«Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
1
Μεταπτυχιακό στις Οικονομικές Επιστήμες
2
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
3
4
5

Εμπειρία σε έργα σχετικά με την επιχειρηματικότητα/την αγορά εργασίας
(τουλάχιστον ενός (1) έτους)
Εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων

Επιθυμητά Προσόντα
Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ
6
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

1
2

3

4

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
20
(Βαθμός Χ 2)
Μεταπτυχιακό
στις
Οικονομικές
30
Επιστήμες (Βαθμός Χ 3)
Εμπειρία σε έργα σχετικά με την
επιχειρηματικότητα/την αγορά
30
εργασίας (τουλάχιστον ενός (1) έτους)
Εμπειρία στην εκπόνηση
επιχειρηματικών σχεδίων

20

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

Επιθυμητά Προσόντα
Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ
5
10
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
ΘΕΣΗ 11

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Έδρα Ιωάννινα

Αντικείμενο έργου
«Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
1
Μεταπτυχιακό στις Οικονομικές Επιστήμες
2
Διδακτορικό στις Οικονομικές Επιστήμες
3
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
4
5
6

Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ άνω των 4 ετών
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ/AΤΕΙ σε θέματα επιχειρηματικότητας

Επιθυμητά Προσόντα
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Προγράμματα-Έργα ΑΕΙ/ΤΕΙ. σε θέματα
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
7
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

4

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
20
(Βαθμός Χ 2)
Μεταπτυχιακό
στις
Οικονομικές
20
Επιστήμες (Βαθμός Χ 2)
Διδακτορικό
στις
Οικονομικές
30
Επιστήμες
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ άνω
20
των 4 ετών

5

Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ/AΤΕΙ σε
θέματα επιχειρηματικότητας

1
2
3

Επιθυμητά Προσόντα
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε
Προγράμματα-Έργα
ΑΕΙ/ΤΕΙ.
σε
θέματα
επιχειρηματικότητας
και
6
καινοτομίας

30

20

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΘΕΣΗ 12

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
Έδρα Ιωάννινα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αντικείμενο έργου
«Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
1
Μεταπτυχιακό στις Οικονομικές Επιστήμες
2
Διδακτορικό στις Οικονομικές Επιστήμες
3
4
5

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Διδακτική Εμπειρία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ άνω των 5 ετών σε θέματα σχετικά με
επενδύσεις/χρηματοοικονομικά/επιχειρηματικότητα/διεθνές εμπόριο και
επενδύσεις

Επιθυμητά Προσόντα
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Προγράμματα-Έργα ΑΕΙ/ΤΕΙ. σε θέματα
6
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
20
20
30

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών (Βαθμός Χ 2)
Μεταπτυχιακό στις Οικονομικές Επιστήμες (Βαθμός Χ 2)
Διδακτορικό στις Οικονομικές Επιστήμες
Διδακτική Εμπειρία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ άνω των 5 ετών σε
θέματα σχετικά με
4
30
επενδύσεις/χρηματοοικονομικά/επιχειρηματικότητα/διεθνές
εμπόριο και επενδύσεις
Επιθυμητά Προσόντα
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Προγράμματα-Έργα
5
20
ΑΕΙ/ΤΕΙ. σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
1
2
3

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

ΘΕΣΗ 13

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
Έδρα Ιωάννινα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αντικείμενο έργου
«Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
1
Μεταπτυχιακό στις Οικονομικές Επιστήμες
2
Διδακτορικό στις Οικονομικές Επιστήμες
3
4
5

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Διδακτική Εμπειρία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ τουλάχιστον 4 εξαμήνων

Επιθυμητά Προσόντα
Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ
6
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
1
20
(Βαθμός Χ 2)
Μεταπτυχιακό στις Οικονομικές
2
20
Επιστήμες (Βαθμός Χ 2)
Διδακτορικό
στις
Οικονομικές
3
30
Επιστήμες
Διδακτική Εμπειρία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
4
20
τουλάχιστον 4 εξαμήνων
Επιθυμητά Προσόντα
Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ
5
10
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
ΘΕΣΗ 14

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
Έδρα Ιωάννινα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αντικείμενο έργου
«Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
1
Μεταπτυχιακό στις Οικονομικές Επιστήμες
2
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
3
4
5

Εμπειρία σε έργα σχετικά με την επιχειρηματικότητα/την αγορά εργασίας
(τουλάχιστον ενός (1) έτους)
Εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων

Επιθυμητά Προσόντα
Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ
6

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
20
(Βαθμός Χ 2)
Μεταπτυχιακό
στις
Οικονομικές
20
Επιστήμες (Βαθμός Χ 2)
Εμπειρία σε έργα σχετικά με την
επιχειρηματικότητα/την αγορά
30
εργασίας (τουλάχιστον ενός (1) έτους)

1
2

3

Εμπειρία στην εκπόνηση
επιχειρηματικών σχεδίων

4

20

Επιθυμητά Προσόντα
Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ
5
10
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
ΘΕΣΗ 15

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
Έδρα Ιωάννινα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αντικείμενο έργου
«Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
1
Μεταπτυχιακό στις Οικονομικές Επιστήμες
2
Διδακτορικό στις Οικονομικές Επιστήμες
3
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
4
5
6

Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ άνω των 4 ετών
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ/AΤΕΙ σε θέματα επιχειρηματικότητας

Επιθυμητά Προσόντα
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Προγράμματα-Έργα ΑΕΙ/ΤΕΙ. σε θέματα
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
7
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

4

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
20
(Βαθμός Χ 2)
Μεταπτυχιακό
στις
Οικονομικές
20
Επιστήμες (Βαθμός Χ 2)
Διδακτορικό
στις
Οικονομικές
30
Επιστήμες
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ άνω
20
των 4 ετών

5

Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ/AΤΕΙ σε
θέματα επιχειρηματικότητας

1
2
3

Επιθυμητά Προσόντα
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε
Προγράμματα-Έργα
ΑΕΙ/ΤΕΙ.
σε
θέματα
επιχειρηματικότητας
και
6
καινοτομίας

30

10

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΘΕΣΗ 16

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Έδρα Πάτρα

Αντικείμενο έργου
«Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός
1
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο
2
ταυτόχρονου σχεδιασμού προϊόντων και εφοδιαστικής αλυσίδας
Σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά
3
4

Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ (εργαστήριο) εκμάθηση προγράμματος
προσομοίωσης επιχειρηματικών διαδικασιών

Επιθυμητά Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
5
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός
20
(Βαθμός Χ 2)
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο
2 γνωστικό αντικείμενο ταυτόχρονου σχεδιασμού προϊόντων
30
και εφοδιαστικής αλυσίδας
Σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά
3
25
περιοδικά (Δημοσιεύσεις Χ 2.5)
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ (εργαστήριο) στην εκμάθηση
4 προγράμματος προσομοίωσης επιχειρηματικών
20
διαδικασιών
Επιθυμητά Προσόντα
5 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
10
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
1

ΘΕΣΗ 17

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Έδρα Πάτρα

Αντικείμενο έργου
«Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων
1
Μεταπτυχιακό στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων
2
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο της
3
στρατηγικής διοίκησης της παραγωγής
Ερευνητική εμπειρία σε ζητήματα διοίκησης της παραγωγής
4
Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση έργων με έμφαση στην εκπαίδευση
5
Διδακτική εμπειρία στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων
6
Σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια
7
Επιθυμητά Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
8
Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια ΑΣΠΑΙΤΕ
9
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
2
3

Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Βαθμός Χ 2)
Μεταπτυχιακό στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων
(Βαθμός Χ 3)
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
20
30
20

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

γνωστικό αντικείμενο της στρατηγικής διοίκησης της
παραγωγής
Ερευνητική εμπειρία σε ζητήματα διοίκησης της
4
10
παραγωγής
Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση έργων με έμφαση στην
5
10
εκπαίδευση
6 Διδακτική εμπειρία στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων
25
Σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά
7
25
περιοδικά και συνέδρια (Δημοσιεύσεις Χ 2.5)
Επιθυμητά Προσόντα
8 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
10
9 Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια ΑΣΠΑΙΤΕ
10
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΘΕΣΗ 18

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Έδρα Πάτρα

Αντικείμενο έργου
«Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
1
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ σε αντικείμενο σχετικό με την
2
οπτική αναπαράσταση
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
3
Επιθυμητά Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας
4
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
20

Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής (Βαθμός Χ 2)
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ σε
2
30
αντικείμενο σχετικό με την οπτική αναπαράσταση
Επιθυμητά Προσόντα
3 Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας
20
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
1

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

ΘΕΣΗ 19

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Έδρα Πάτρα

Αντικείμενο έργου
«Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός
1
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο
αλληλεπίδρασης στρατηγικών των επιχειρήσεων σε δίκτυα πράσινης
2
καινοτομικής οικονομικής δραστηριότητας
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
3
4
5

Σχετικές δημοσιεύσεις σε συνέδρια
Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού συναφούς αντικειμένου

Επιθυμητά Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας
6
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός
20
(Βαθμός Χ 2)
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο
γνωστικό αντικείμενο αλληλεπίδρασης στρατηγικών των
2
30
επιχειρήσεων σε δίκτυα πράσινης καινοτομικής οικονομικής
δραστηριότητας
3 Σχετικές δημοσιεύσεις σε συνέδρια (Δημοσιεύσεις Χ 2.5)
25
Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού συναφούς
4
20
αντικειμένου
Επιθυμητά Προσόντα
5 Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας
10
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
1

ΘΕΣΗ 20

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Έδρα Πάτρα

Αντικείμενο έργου
«Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος Μηχανικός
1
Διδακτορικό στο πεδίο της βιομηχανικής οικολογίας με εφαρμογή εργαλείων από
2
τα πεδία της συστημικής θεωρίας και των σπουδών επιστήμης & τεχνολογίας
Ερευνητική εμπειρία σε θέματα διαμόρφωσης και αξιολόγησης
3
τεχνολογικών/περιβαλλοντικών πολιτικών, και μελέτης κοινωνικοτεχνικών

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

4
5
6
7

συστημάτων/μεταβάσεων
Διεπιστημονική/Διαθεματική Ερευνητική Δραστηριότητα
Σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά
συνεδρίων
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Ερευνητική εμπειρία σε ΑΕΙ εξωτερικού

Επιθυμητά Προσόντα
Συμμετοχή σε έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Εκπαίδευση και Δια
8
Βίου Μάθηση' (ΕΣΠΑ)
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
20

Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος Μηχανικός (Βαθμός Χ 2)
Διδακτορικό στο πεδίο της βιομηχανικής οικολογίας με
2 εφαρμογή εργαλείων από τα πεδία της συστημικής θεωρίας
30
και των σπουδών επιστήμης & τεχνολογίας
Ερευνητική εμπειρία σε θέματα διαμόρφωσης και
3 αξιολόγησης τεχνολογικών/περιβαλλοντικών πολιτικών, και
20
μελέτης κοινωνικοτεχνικών συστημάτων/μεταβάσεων
4 Διεπιστημονική/Διαθεματική Ερευνητική Δραστηριότητα
10
Σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
5
25
και πρακτικά συνεδρίων (Δημοσιεύσεις Χ 2.5)
6 Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Έτη Χ 2.5)
25
7 Ερευνητική εμπειρία σε ΑΕΙ εξωτερικού
10
Επιθυμητά Προσόντα
Συμμετοχή σε έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
8
10
'Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση' (ΕΣΠΑ)
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
1

ΘΕΣΗ 21

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
Έδρα Πάτρα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αντικείμενο έργου
«Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός
1
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο
2
ταυτόχρονου σχεδιασμού προϊόντων και εφοδιαστικής αλυσίδας
Σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά
3
4

Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ (εργαστήριο) εκμάθηση προγράμματος
προσομοίωσης επιχειρηματικών διαδικασιών

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

Επιθυμητά Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
5
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός
20
(Βαθμός Χ 2)
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο
2 γνωστικό αντικείμενο ταυτόχρονου σχεδιασμού προϊόντων
30
και εφοδιαστικής αλυσίδας
Σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά
3
25
περιοδικά (Δημοσιεύσεις Χ 2.5)
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ (εργαστήριο) στην εκμάθηση
4 προγράμματος προσομοίωσης επιχειρηματικών
20
διαδικασιών
Επιθυμητά Προσόντα
5 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
10
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
1

ΘΕΣΗ 22

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
Έδρα Πάτρα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αντικείμενο έργου
«Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων
1
Μεταπτυχιακό στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων
2
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο της
3
στρατηγικής διοίκησης της παραγωγής
Ερευνητική εμπειρία σε ζητήματα διοίκησης της παραγωγής
4
Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση έργων με έμφαση στην εκπαίδευση
5
Διδακτική εμπειρία στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων
6
Σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια
7
Επιθυμητά Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
8
Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια ΑΣΠΑΙΤΕ
9
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.

ΑΔΑ: 7Κ5Ψ469Β7Ξ-2ΨΔ

Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
20

Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Βαθμός Χ 2)
Μεταπτυχιακό στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων
2
30
(Βαθμός Χ 3)
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο
3 γνωστικό αντικείμενο της στρατηγικής διοίκησης της
20
παραγωγής
Ερευνητική εμπειρία σε ζητήματα διοίκησης της
4
10
παραγωγής
Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση έργων με έμφαση στην
5
10
εκπαίδευση
6 Διδακτική εμπειρία στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων
25
Σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά
7
25
περιοδικά και συνέδρια (Δημοσιεύσεις Χ 2.5)
Επιθυμητά Προσόντα
8 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
10
9 Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια ΑΣΠΑΙΤΕ
10
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
1

ΘΕΣΗ 23

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
Έδρα Πάτρα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αντικείμενο έργου
«Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
1
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ σε αντικείμενο σχετικό με την
2
οπτική αναπαράσταση
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
3
Επιθυμητά Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας
4
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
20

Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής (Βαθμός Χ 2)
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ σε
2
30
αντικείμενο σχετικό με την οπτική αναπαράσταση
Επιθυμητά Προσόντα
3 Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας
20
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
1

ΘΕΣΗ 24

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
Έδρα Πάτρα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αντικείμενο έργου
«Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός
1
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο
αλληλεπίδρασης στρατηγικών των επιχειρήσεων σε δίκτυα πράσινης
2
καινοτομικής οικονομικής δραστηριότητας
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
3
4
5

Σχετικές δημοσιεύσεις σε συνέδρια
Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού συναφούς αντικειμένου

Επιθυμητά Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας
6
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός
(Βαθμός Χ 2)
Κάτοχος διδακτορικού ή Υποψήφιος διδάκτωρ στο
γνωστικό αντικείμενο αλληλεπίδρασης στρατηγικών των
2
επιχειρήσεων σε δίκτυα πράσινης καινοτομικής οικονομικής
δραστηριότητας
3 Σχετικές δημοσιεύσεις σε συνέδρια (Δημοσιεύσεις Χ 2.5)
Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού συναφούς
4
αντικειμένου
Επιθυμητά Προσόντα
5 Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας
1

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
20

30

25
20
10
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Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΘΕΣΗ 25

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
Έδρα Πάτρα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αντικείμενο έργου
«Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων»
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος Μηχανικός
1
Διδακτορικό στο πεδίο της βιομηχανικής οικολογίας με εφαρμογή εργαλείων από
2
τα πεδία της συστημικής θεωρίας και των σπουδών επιστήμης & τεχνολογίας
Ερευνητική εμπειρία σε θέματα διαμόρφωσης και αξιολόγησης
τεχνολογικών/περιβαλλοντικών πολιτικών, και μελέτης κοινωνικοτεχνικών
3
συστημάτων/μεταβάσεων
Διεπιστημονική/Διαθεματική Ερευνητική Δραστηριότητα
4
5
6
7

Σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά
συνεδρίων
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Ερευνητική εμπειρία σε ΑΕΙ εξωτερικού

Επιθυμητά Προσόντα
Συμμετοχή σε έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Εκπαίδευση και Δια
8
Βίου Μάθηση' (ΕΣΠΑ)
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες έργου και δύναται να παραταθεί έως τη νέα
ημερομηνία λήξης.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται από τον κανονισμό υλοποίησης και εξαρτάται από τα
προσόντα και τις ώρες διδασκαλίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
2

3
4
5
6
7

Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγος Μηχανικός (Βαθμός Χ 2)
Διδακτορικό στο πεδίο της βιομηχανικής οικολογίας με
εφαρμογή εργαλείων από τα πεδία της συστημικής θεωρίας
και των σπουδών επιστήμης & τεχνολογίας
Ερευνητική εμπειρία σε θέματα διαμόρφωσης και
αξιολόγησης τεχνολογικών/περιβαλλοντικών πολιτικών, και
μελέτης κοινωνικοτεχνικών συστημάτων/μεταβάσεων
Διεπιστημονική/Διαθεματική Ερευνητική Δραστηριότητα
Σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
και πρακτικά συνεδρίων (Δημοσιεύσεις Χ 2.5)
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Έτη Χ 2.5)
Ερευνητική εμπειρία σε ΑΕΙ εξωτερικού

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
20
30

20
10
25
25
10
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Επιθυμητά Προσόντα
Συμμετοχή σε έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
8
10
'Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση' (ΕΣΠΑ)
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
Στο αντικείμενο έργου με τίτλο : «Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων» δύναται να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
(έντυπου ή/και ψηφιακού).
Διαδικασία επιλογής:
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 τους προς
την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ένδειξη «Υποβολή πρότασης
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό 5060 – Για την Θέση … (αναγράφεται η ανάλογη
θέση)». Η υποβολή θα συνοδεύεται με την κατάθεση βιογραφικού σημειώματος, μη
επικυρωμένων αντιγράφων που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και τυχόν
επιθυμητών προσόντων όπως επίσης και τον πίνακα εμπειρίας που επισυνάπτεται.
Οι επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται είτε, στο Πρωτόκολλο του Προγράμματος (ΠΕΓΑ) σε
έντυπη μορφή (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Σπουδών,
Κοραή 43, Τ.Κ. 38333, Βόλος. Για την συμμετοχή στο ΠΕΓΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Υπόψη κου.
Σταμπουλή , τηλ. 24210-74728 είτε ηλεκτρονικά (e-mail: abarlas@uth.gr).
Η σχετική επιστολή 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 υποβληθεί με
ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την 22/06/2015 και ώρα 14.00.
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 και πληροί τους ουσιαστικούς όρους
της παρούσας πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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: α) την μεγαλύτερη εμπειρία β) τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο
σπουδών και γ) τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 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
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, 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 σύμφωνα με το α.π. 15891/23.7.2013 έγγραφο της ΕΥΔ. β)
υποβολής ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των
αποτελεσμάτων στη ‘Διαύγεια’.
Πληροφορίες παρέχονται ηλεκτρονικά στο e-mail: abarlas@uth.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθ. ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

