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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 

(1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του TEI Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύµφωνα µε 
απόφαση της αρ. 16/24-09-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & ∆ιαχείρισης του ΤΕΙ ΑΜΘ, για την 
υλοποίηση του έργου ΠΜΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ-Executive 
MBA (ΚΕ 80274), µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Θερίου Νικόλαο, Καθηγητή του Τµήµατος ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΤΕΙ ΑΜΘ, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου µιας (1) θέσης Εξωτερικού 
Συνεργάτη, για την διοικητική - γραµµατειακή υποστήριξη του ανωτέρω ΠΜΣ, µετά από διαδικασία 
συνέντευξης. 
∆ιάρκεια σύµβασης: από την υπογραφή της και έως το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2018-19 (30/9/2019), 
µε δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως τη λήξη του έργου 

Αµοιβή αναδόχου: 20.400€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, 
τυχόν κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών  
Αντικείµενο: Προκηρύξεις-παραλαβή αιτήσεων, Συµβάσεις καθηγητών, Υποστήριξη των φοιτητών,  
Οικονοµική διαχείριση, Παρακολούθηση και ενηµέρωση ιστοσελίδας, Μεταφράσεις διαφόρων εγγράφων 
από Ελληνικά σε Αγγλικά και το αντίστροφο, Τεχνική υποστήριξη της επιτροπής αξιολόγησης του ΜΠΕ 
στο ΤΕΙ ΑΜΘ – επιµέλεια των διαφόρων αναφορών (reports) αξιολόγησης,  Αξιολόγηση µέσω 
ερωτηµατολογίων – επεξεργασία αποτελεσµάτων, Ηλεκτρονική τήρηση των πρακτικών ΣΕ, Χρήση του 
προγράµµατος Η/Υ «cardisoft» και «ελέγχου αντιγραφής» (plagiarism), ενηµέρωση φοιτητών και 
καθηγητών. 
Η επιλογή θα γίνει µετά από αξιολόγηση των αιτήσεων µε βάση τα απαιτούµενα προσόντα που 
περιγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί: 

Απαιτούµενα Προσόντα Βαθµολογία 

Πτυχίο ΠΕ – Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της 
αλλοδαπής  

25% 

Μεταπτυχιακό Τίτλο µε εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων 25% 

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.  10% 

Πιστοποιηµένη γνώση χρήσης Η/Υ  10% 

4ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε γραµµατειακή υποστήριξη Μεταπτυχιακών 
Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

30% 

Οι ενδιαφερόµενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους µε τα απαραίτητα 

αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της ΜΟ∆Υ του ΕΛΚΕ, Άγιος Λουκάς 65404 Καβάλα, µέχρι την 

23/10/2018. 

 Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση: 
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1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 
3. Τίτλοι σπουδών 
4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εµπειρίας  
5. Άλλα δικαιολογητικά 

 
Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίµηση των απαραίτητων προσόντων. Επισηµαίνεται ότι 
στους υποβαλλόµενους φακέλους υποψηφιότητας για τη θέση θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του 
έργου, το ονοµατεπώνυµο του Επιστηµονικού Υπευθύνου και η θέση (αύξων αριθµός και ειδικότητα) για 
την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους 
υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη. 
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε µε τον καθηγητή ΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ του Τµήµατος 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΤΕΙ ΑΜΘ, τηλέφωνο 2510-462156., e-mail: ntheriou@teiemt.gr 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εµπρόθεσµα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη 

που κρίνεται πιο κατάλληλη µε βάση τις προϋποθέσεις/κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης και 
συνάπτεται σύµβαση / συµφωνητικό για την ανάθεση έργου µε τον επιλεγέντα. 

2. Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προτάσεις που θα κατατεθούν ή θα έχουν ηµεροµηνία αποστολής 
(ταχυδροµικής ή ταχυµεταφοράς) µέχρι την οριζόµενη ηµεροµηνία. 

3. Η επιλογή της πρότασης πραγµατοποιείται ύστερα από εκτίµηση των απαραίτητων, των επιθυµητών και 
των πρόσθετων προσόντων µε τη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης. 

4. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει σε συνέντευξη όσους υποψηφίους δεν 
αποκλείονται µε βάση τον Πίνακα Βαθµολογίας Κριτηρίων. 

5. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων. 

6. Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύµβασης / 
συµφωνητικού για την ανάθεση έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή 
αντισυµβαλλόµενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 
πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί µε σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν. 

7. Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούµενα προσόντα της πρόσκλησης δε 
βαθµολογείται και απορρίπτεται. 

8. Το αποτέλεσµα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ. 
9. Ενστάσεις επί του αποτελέσµατος µπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ ΑΜΘ εντός 5 

εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης. 
10. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ηµέρας 

ανάρτησης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
στους ατοµικούς φακέλους και στα ατοµικά φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης των υπολοίπων 
υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόµενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 
έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι, όταν συντρέχει στο 
πρόσωπό του το έννοµο συµφέρον της υπεράσπισης των δικαιωµάτων του ενώπιον των αρµόδιων 
δικαστηρίων. 

11. Ο ΕΛΚΕ δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση προς σύναψη σύµβασης / συµφωνητικού, δεδοµένου ότι η 
σύναψή της/του, ενίοτε εξαρτάται από τη σύµφωνη γνώµη του διαχειριστικού φορέα. Επαφίεται δε, στην 
πλήρη διακριτική ευχέρεια του ΕΛΚΕ η σύναψη ή µη συµβάσεων/συµφωνητικών, καθώς και το πλήθος 
αυτών, αποκλειόµενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφεροµένων.  

12. Η ανάθεση του έργου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο έργο και στον 
Οδηγό ∆ιαχείρισης και Χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ.   

13. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ(ee.teikav.edu.gr) για πληροφορίες 
σχετικά µε την εξέλιξη της διαδικασίας. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων και 
Έρευνας 

 
 
 
 

Γιαννούλα Φλώρου 
Αντιπρύτανης Έρευνας και ∆ια Βίου Εκπαίδευσης  

του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ: . . ./. . ./  

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: . . . 

 

Προς: ΜΟ∆Υ του Ειδικού Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ 

Στοιχεία Αιτούντα 
Όνοµα: ......................................................................................................................................  

Επώνυµο: .................................................................................................................................  

Ον. Πατέρα:  .............................................................................................................................  

Πόλη: ............................................. ∆ιεύθυνση: .........................................................................  

Τ.Κ.: ................... Τηλ.: ...........................................................  

Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή µου για τη θέση 

για το πρόγραµµα µε τίτλο 

Μαζί µε την αίτησή µου επισυνάπτονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για την πλήρωση της 

θέσης). 

 

Συνηµµένα: 

1 ..................................................................................................................  

2 ..................................................................................................................  

3 ..................................................................................................................  

4 ..................................................................................................................  

5 ..................................................................................................................  

6 ..................................................................................................................  

7 ..................................................................................................................  

8 ..................................................................................................................  

9 ..................................................................................................................  

Ο Αιτών/Η Αιτούσα 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆3-05-Ε-01 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 31/10/2008 
  ΕΚ∆ΟΣΗ: 2 
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