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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1795
Βόλος 06/02/2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 συμβάσεων έργου
ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο:

« ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο
Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας

Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας»,

ΕΘΝΙΚO

«Πρακτική
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Άσκηση
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013.
H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης με
τίτλο «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ)» του ΕΣΠΑ (20072013) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη
συμβάσεων 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 και με τη δυνατότητα ανανέωσης αυτής, μέχρι τη λήξη του έργου, εφόσον δοθεί
παράταση και απαιτούμενος προϋπολογισμός.

Πρόταση Α
Σύμβαση Έργου: Υποέργο 1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», Ασκούμενοι Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Βόλος)
Αντικείμενο έργου:
1. Κατάλογος ασκούμενων φοιτητών/ τριών &και συνεργαζόμενων φορέων
2. Ιστοσελίδα
3. Στοιχεία για το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του ΔΑΣΤΑ
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας φοιτητών/ τριών
5. Εκθέσεις ασκούμενων φοιτητών
6. Ετήσιες & τελική έκθεση αξιολόγησης
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7. Σχέδια προετοιμασίας των διδασκαλιών
8. Αφίσα, Έντυπο υλικό
9. Πρωτόκολλο συνεργασιών, Αρχείο συνεργασιών

ΘΕΣΗ

1 άτομο

Έδρα: Βόλος

Απαιτούμενα Προσόντα
1

ΠΤΥΧΙΟ Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Θ.

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

4

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Επιθυμητά Προσόντα
5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

6

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
2

ΠΤΥΧΙΟ Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Θ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3
4

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε.

5
6

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βαθμός πτυχίου * 10
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Αριθμός Συνεδρίων
Αριθμός μηνών Πρακτικής
Άσκησης
1* μήνες συνεργασίας

Σε περίπτωση ισοψηφίας των προκριθέντων υποψηφίων η οριστική επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν
συνέντευξης, από την αρμόδια Επιτροπή η οποία ορίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΛΚΕ του
Π.Θ.
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. Όσοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλείονται της
μοριοδότησης.
Διάρκεια Χρηματοδότησης:
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι μέχρι 31.10.2015, με δυνατότητα επέκτασης σε περίπτωση χρονικής
παράτασης του έργου και ύπαρξης διαθέσιμου ποσού στον προϋπολογισμό. Το ύψος της αμοιβής, για το
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παραπάνω διάστημα, θα διαμορφωθεί και θα καθοριστεί από τα προσόντα του υποψηφίου και τη
διαθέσιμη δαπάνη και δεν θα ξεπερνάει το ποσό των 2.000€ μικτά.

Πρόταση Β
Σύμβαση Έργου: Υποέργο 1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», Ασκούμενοι Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας (Βόλος)
Αντικείμενο έργου:
1. Ετήσιοι κατάλογοι φορέων συνεργασίας με τον αριθμό προσφερόμενων θέσεων, την περιγραφή του
αντικειμένου ΠΑ, τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων
2. Αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών για εκπόνηση ΠΑ
3. Ετήσιοι κατάλογοι των ασκούμενων φοιτητών στους φορείς
4. Ονομαστικές καταστάσεις/ Πίνακας συμμετεχόντων φοιτητών
5. Κατάλογοι στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών
6. Ανακοινώσεις/ Αφίσες για συμβουλευτικές/ Ενημερωτικές συναντήσεις & ημερίδες
7. Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις διαδικασίες διεξαγωγής της ΠΑ
8. Ιστοσελίδα
9. Ετήσιες & Τελική εκθέσεις πεπραγμένων - Αξιολόγησης
10. Εκθέσεις πεπραγμένων των ασκούμενων φοιτητών

ΘΕΣΗ
1 άτομο
Απαιτούμενα Προσόντα
1
ΠΤΥΧΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Έδρα: Βόλος

2

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

4

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

5

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ Η/Υ (7 ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

Επιθυμητά Προσόντα
7

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΑΚΑ

8

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

ΠΤΥΧΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
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4

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΙΣΤΟΡΙΑ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

5

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ Η/Υ (7 ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

7

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΚΑ

8

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

3

Αριθμός μηνών βάσει
συμβάσεων
Αριθμός μηνών

Αριθμός μηνών
ΝΑΙ/ΟΧΙ

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. Όσοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλείονται της
μοριοδότησης.
Διάρκεια Χρηματοδότησης:
Η διάρκεια της απασχόλησης προβλέπεται έως και 31.10.2015. με δυνατότητα επέκτασης ή τροποποίησης
του χρονοδιαγράμματος σε περίπτωση παράτασης ή τροποποίησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το
ύψος της αμοιβής θα διαμορφωθεί και θα καθοριστεί από τα προσόντα του υποψηφίου και τη διαθέσιμη
δαπάνη και δεν θα ξεπερνάει το ποσό των 2.000€ 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 τους προς την
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ένδειξη «Υποβολή πρότασης σύναψης
σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό Α ή Β για το έργο 4163» (ανάλογα με τη θέση που εκδηλώνεται
το ενδιαφέρον).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους προσκομίζοντας οι ίδιοι ή
αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή στην διεύθυνση: Προς Επιτροπή Ερευνών Πανεπ.
Θεσσαλίας, Γιαννιτσών & Λαχανά, T.K. 383.34 – Bόλος, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Παλαιά
Βόλου, είτε με αποστολή της μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 2421006464.
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 κατατεθεί με ευθύνη των
ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την 24/2/2015 και ώρα 14.00.
Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής.

σε ηλεκτρονική μορφή

http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=276,
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.
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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 τον μεγαλύτερο βαθμό
στο βασικό 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, 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’.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης :τηλ.2421006475.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Καθ. ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

