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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ.
300/28/7-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΑΛ469143-ΛΒΜ) απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών,
από το έργο " Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2018 ", κωδ. 52018, θα προσλάβει δυο
(2) φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την υποστήριξη του έργου της ΜΟΔΙΠ στο πλαίσιο
των διαδικασιών πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο θα αξιολογηθεί
κατά την επιτόπια επαλήθευση που θα διενεργήσει η αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης της ΑΔΙΠ, στο
χρονικό διάστημα από 16 έως 21 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις Το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις», την αριθμ. ΚΥΑ/679/22-08-1996 (ΦΕΚ 826 τ.Β΄) «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της απόφασης με αρ.Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση
Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της
Χώρας», το άρθρο 64 παρ. 2β

του Ν.4485/2017, (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) (Απασχόληση

επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού) και συγκεκριμένα «2β. Φοιτητές και λοιπό
επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό δύναται να απασχολείται ευκαιριακά στο πλαίσιο
ερευνητικών ή άλλων έργων του Ε.Λ.Κ.Ε και συγκεκριμένα:

1. Φοιτητές Τμήματος:

Μηχανικών Πληροφορικής

Χρονική περίοδος:

2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ωράριο εργασίας:

Η εργασία θα παρέχεται στο γραφείο της ΜΟΔΙΠ, 3 μέρες την
εβδομάδα, 6 ώρες / ημέρα σε πρωινό ωράριο. Εξαιρούνται η εβδομάδα
επίσκεψης της επιτροπής πιστοποίησης όπου θα απαιτείται καθημερινή
παρουσία και η περίοδος από 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου
(Περίοδος Χριστουγέννων) όπου δε θα απαιτείται παρουσία.

Παραδοτέα
•

Αρχεία του Remark Office με καταχωρημένα τα δεδομένα όλων των ερωτηματολογίων.

•

Αρχεία όλων των ψηφιοποιημένων ερωτηματολογίων.

•

Αρχεία όλων των ψηφιοποιημένων σχολίων.

•

Γραμματειακή υποστήριξη γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αμοιβή: 750 € συνολικά / φοιτητή
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Φοίτηση στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 5ου .
2. Εκπλήρωση των φοιτητικών του έως τώρα υποχρεώσεων τουλάχιστον κατά 75% (ποσοστό
περασμένων μαθημάτων)
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
1. Γνώση Αγγλικών
2. Προηγούμενη εμπειρία σε διαδικασίες ψηφιοποίησης ερωτηματολογίων.
3. Προηγούμενη εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με
συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας,
Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων), μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες λόγο του
κατεπείγοντος από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης δηλαδή έως 15-11-2018 τα
παρακάτω :
(α)

Αίτηση, στην οποία θα σημειώνεται η θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

(β) Υπεύθυνη δήλωση ότι εφ’ όσον επιλεγούν θα είναι σε θέση σε όλη τη διάρκεια της
σύμβασης να εκτελούν το έργο στην έδρα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με την πρόσκληση.
(γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναγράφονται οι σπουδές, η επαγγελματική
εμπειρία καθώς και πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την υποψηφιότητά τους.
(δ) Κάθε άλλο πρόσθετο παραστατικό, που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία, που αναφέρονται στο
βιογραφικό και που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την
εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα των υποψηφίων.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
2. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται
3. Μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και των λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών,
μπορεί να ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, σε ημερομηνία και ώρα, που θα
τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς (δεν απαιτείται η συνέντευξη, όταν έχει υποβληθεί
μόνο μια πρόταση ή όταν μόνο μία πρόταση αξιολογηθεί/βαθμολογηθεί). Τη συνέντευξη θα
πραγματοποιήσει η Επιτροπή Αξιολόγησης, με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τα
απαιτούμενα προσόντα, της προκήρυξης.
4. Ο/η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί δεν αποκτά εξαρτημένη σχέση εργασίας με το Ίδρυμα, αλλά
παρέχει τις υπηρεσίες τους σε όλη τη διάρκεια του έργου ως εξωτερικός συνεργάτης.
5. Οι

δαπάνες

αμοιβών

των

εξωτερικών

συνεργατών

θα

βαρύνουν

αποκλειστικά

τον

προϋπολογισμό του έργου.
6. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας δεν υποχρεούται
στην ασφαλιστική κάλυψη, του υποψηφίου που θα επιλεγεί και δεν έχει καμία άλλη οικονομική
υποχρέωση έναντι αυτού, πέραν της καταβολής της αμοιβής, υπό τον όρο της ύπαρξης
διαθεσίμου ποσού στη Πράξη.
7. Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, πάντοτε επί των «δεδουλευμένων» (ανάλογα με την
πρόοδο εκτέλεσης του έργου) και κατόπιν εντολής του Επιστημονικά Υπεύθυνου της Πράξης,
μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από στο τηλέφωνο: 23210- 49239.
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