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ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                                                                                         Κοηάνθ 23-01-2017 

                                                                                      Αρικμ. Πρωτ. 381/23-01-2017 

 

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

Για τθν υποβολι προτάςεων για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου Ιδιωτικοφ 

Δικαίου, μίασ (1) κζςθσ Εξωτερικοφ ςυνεργάτθ με αντικείμενο «τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ» του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Διαχείριςθ και 

Μεταφορά Φυςικοφ Αερίου και Πετρελαίου – ΠΜ MOGMAT 2016-2018» των 

τμθμάτων  Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ & Μθχανικϊν 

Αντιρρφπανςθσ του Σ.Ε.Ι. Δυτικισ Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με το Κρατικό 

Οικονομικό Πανεπιςτιμιο του Αηερμπαϊτηάν (ΦEK-1171τ.β./18 Ιουνίου 2015).  

 
Θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εκπαίδευςθσ και Ερευνϊν του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ 

ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 679/22.08.1996, θ οποία κυρϊκθκε αναδρομικά με το 

άρκρο 36 του νόμου 3794/2009 και τροποποιικθκε με το άρκρο 36 του νόμου 

3848/2010, 

2. Σον Οδθγό Χρθματοδότθςθσ και Διαχείριςθσ ζργων του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του 

Ιδρφματοσ. 

3. Σο πρακτικό 10/09-12-2016 κζμα 8ο  (ΑΔΑ: Ψ91Η46914Β-ΣΚΙ) τθσ Επιτροπισ 

Εκπαίδευςθσ και Ερευνϊν με τθν οποία εγκρίκθκε θ Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προτάςεων προσ ςφναψθ μιασ (1) ςφμβαςθσ 

μίςκωςθσ ζργου Ιδιωτικοφ Δικαίου, ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ 

Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Διαχείριςθ και Μεταφορά Φυςικοφ Αερίου και 

Πετρελαίου – ΠΜ MOGMAT 2016-2018» (ΦEK-1171τ.β./18 Ιουνίου 2015).  

 

Αποφαςίηουμε 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ 

Τηλ. 2461068282,  2461068286 Fax. 2461039765 

E-mail: elke@teiwm.gr  

URL: http://elke.teiwm.gr 
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Προκθρφςςουμε πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, για τθν υποβολι 

προτάςεων προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου Ιδιωτικοφ Δικαίου, μίασ (1) 

κζςθσ Εξωτερικοφ ςυνεργάτθ με αντικείμενο «τθν τεχνικι υποςτιριξθ» του 

Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Διαχείριςθ και Μεταφορά Φυςικοφ 

Αερίου και Πετρελαίου – ΠΜ MOGMAT 2016-2018» των τμθμάτων  Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων και Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ & Μθχανικϊν Αντιρρφπανςθσ του 

Σ.Ε.Ι. Δυτικισ Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιςτιμιο 

του Αηερμπαϊτηάν (ΦEK-1171τ.β./18 Ιουνίου 2015).  

Αρικμόσ κζςεων : Μια (1). 

Χρονικι περίοδοσ: Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τισ 31/12/2017 με 

δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

Αντικείμενο απαςχόλθςθσ: τιρθςθ μθτρϊου φοιτθτϊν, κατάρτιςθ προγραμμάτων 

ςπουδϊν, Πρακτικά ςυνεδριάςεων, κατάρτιςθ προχπολογιςμϊν, εντολζσ 

πλθρωμϊν διδαςκόντων, εντολζσ μετακινιςεων κακθγθτϊν, τιρθςθ φακζλων 

φοιτθτϊν, ςφνταξθ ςυμβάςεων διδαςκόντων και διοικθτικισ υποςτιριξθσ, 

μιςκοδοςία κακθγθτϊν και αλλοδαπϊν κακθγθτϊν και τρίτων, ςφνταξθ ςυμβάςεων 

διδαςκόντων και διοικθτικισ υποςτιριξθσ, διοικθτικι -λογιςτικι τακτοποίθςθ των 

εκτόσ ζδρασ μετακινιςεων,  ζκδοςθ εντολϊν πλθρωμισ τιμολογίων,  διοργάνωςθ 

θμερίδων  και ςυνεδρίων, 

Αμοιβι:  Θ ςυνολικι αμοιβι του «Αναδόχου» για τθν εκτζλεςθ του ζργου ανζρχεται 

ςτο ποςό των 6.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. ε περίπτωςθ 

ανανζωςθσ, θ αμοιβι κα διαμορφωκεί ανάλογα με τον προχπολογιςμό του ζργου. 

Απαιτοφμενα προςόντα:  

Συπικά και απαραίτθτα προςόντα για τουσ υποψθφίουσ είναι: 

1. Πτυχίο  τμθμάτων χολϊν ΔΟ  ι χολϊν Οικονομικϊν επιςτθμϊν ελλθνικοφ ΑΕΙ 

(ΣΕΙ ι Πανεπιςτθμίου) ι αναγνωριςμζνο ςυναφζσ πτυχίο από αντίςτοιχο ΑΕΙ του 

εξωτερικοφ (ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται βεβαίωςθ αναγνϊριςθσ από το 

ΔΟΑΣΑΠ).  

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ςχετικό με τθν Οικονομικι Διακυβζρνθςθ, ελλθνικοφ ΑΕΙ 

ι αναγνωριςμζνο από αντίςτοιχο Πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ (ςτθν περίπτωςθ 

αυτι απαιτείται βεβαίωςθ από το ΔΟΑΣΑΠ). (20 μονάδεσ) 

3. Επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον 3 ετϊν ςτθν τεχνικι-διοικθτικι υποςτιριξθ 
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προγραμμάτων  μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςε ΑΕΙ (Πανεπιςτιμια ι ΣΕΙ). (10 μονάδεσ 

για κάκε μινα πλζον των τριϊν ετϊν). 

4. Καλι γνϊςθ Αγγλικϊν (20 μονάδεσ).  

5. Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Τ (10 μονάδεσ).   

υνεκτιμϊμενα προςόντα 

Eμπειρία ςυμμετοχισ ςτθν υλοποίθςθ ι διαχείριςθ Διεκνϊν Ευρωπαϊκϊν ι 

ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων των ΑΕΙ με εκπαιδευτικό χαρακτιρα 

(TEMPUS, ΔΑΣΑ, Πρακτικι άςκθςθ κλπ ςε ΑΕΙ).  (5 μονάδεσ ανά μινα). 

Απαιτείται θ φυςικι παρουςία του εξωτερικοφ ςυνεργάτθ τεχνικισ υποςτιριξθσ 

ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΣΕΙ ΔΜ ςτθν Καςτοριά κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ 

των μακθμάτων του ΠΜ (ςφμφωνα με το πρόγραμμα διδαςκαλίασ), 

προκειμζνου να υπάρχει ςυνεργαςία με τα μζλθ του ΠΜ και τουσ φοιτθτζσ του 

ΠΜ – MOGMAT.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν ςφραγιςμζνο φάκελο πρόταςθσ, ο 

οποίοσ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1. ‘Ζντυπο Τποβολισ Πρόταςθσ 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα. 

3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν *τίτλοι πουδϊν Σριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν που ζχουν χορθγθκεί από 

Ιδρφματα του Εξωτερικοφ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 

αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρϊθν ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α)+. 

4. Αποδεικτικό καλισ  γνϊςθσ τθσ  αγγλικισ γλϊςςασ. 

5. Αποδεικτικό γνϊςθσ Θ/Τ. 

6. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ. 

7. Βεβαίωςθ εγγραφισ  από το φορζα κφριασ αςφάλιςισ του (Ο.Α.Ε.Ε.). 

8. Ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθ ΔΟΤ ςε ςχετικά αντικείμενα διοικθτικϊν υπθρεςιϊν. 

Σθν ευκφνθ για τθν διαδικαςία επιλογισ ζχει θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ που ζχει 

οριςτεί με ςχετικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Εκπαίδευςθσ και Ερευνϊν (πρακτικό 

10/09-12-2016 κζμα 8ο ). 

Θ διαδικαςία επιλογισ περιλαμβάνει: 

• ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ των φακζλων υποψθφιότθτασ και ζλεγχο των 

απαραίτθτων προςόντων των υποψθφίων, βάςει των ςτοιχείων που παρζχουν οι 
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υποψιφιοι ςτο ζντυπο υποβολισ πρόταςθσ και των δικαιολογθτικϊν που 

υποχρεωτικά το ςυνοδεφουν, 

• κατάρτιςθ καταλόγου των υποψθφίων που πλθροφν τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτθν 

πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και κατά ςυνζπεια γίνονται αποδεκτοί ςτθ 

διαδικαςία επιλογισ, 

• διενζργεια ςυνεντεφξεων με τουσ υποψιφιουσ για τθν αξιολόγθςθ των 

απαραίτθτων και ςυνεκτιμϊμενων προςόντων τουσ, εφόςον κρικεί αναγκαίο από 

τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, κα προτιμθκεί ο /θ υποψιφιοσ/α με το μεγαλφτερο 

βακμό πτυχίου. 

Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΛΚΕ ΣΕΙ Δ. 

Μακεδονίασ (http://elke.teiwm.gr / Ανακοινϊςεισ). Κατόπιν τθσ ανάρτθςθσ των 

αποτελεςμάτων, οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ εντόσ πζντε (5) 

θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ.  

Εάν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ι ακόμα και 

μετά τθν τυχόν ανάκεςθ ζργου, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο 

ζντυπο υποβολισ πρόταςθσ είναι ανακριβι ι δεν επιβεβαιϊνονται από αντίςτοιχα 

δικαιολογθτικά, θ αποδοχι του υποψθφίου κεωρείται άκυρθ. 

Ο ανάδοχοσ που κα επιλεγεί υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να 

προςκομίςει ςτον φορζα ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 

Οι φάκελοι υποψθφιοτιτων κα πρζπει να ζχουν παραλθφκεί το αργότερο μζχρι τισ 

6 Φεβρουαρίου 2017 και ϊρα 14.00, ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

 

ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ 

Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε) 

Κοίλα Σ.Κ. 50100 ΚΟΗΑΝΘ 

Σθλ. 24610 68282 ι 2461068278 

τον φάκελο κα πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

• Σα ςτοιχεία του ενδιαφερομζνου (Ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ και τθλζφωνο 

επικοινωνίασ). 

• Πρόταςθ για τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με Α.Π. 381/23-01-2017, 

προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου Ιδιωτικοφ Δικαίου, μίασ (1) κζςθσ 
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Εξωτερικοφ ςυνεργάτθ με αντικείμενο «τθν τεχνικι υποςτιριξθ» του 

Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Διαχείριςθ και Μεταφορά Φυςικοφ 

Αερίου και Πετρελαίου – ΠΜ MOGMAT 2016-2018» των τμθμάτων  Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων και Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ & Μθχανικϊν Αντιρρφπανςθσ του 

Σ.Ε.Ι. Δυτικισ Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιςτιμιο 

του Αηερμπαϊτηάν (ΦEK-1171τ.β./18 Ιουνίου 2015).  

Ο φάκελοσ τθσ πρόταςθσ υποβάλλεται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο 

εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν 

υπογραφι του υποψθφίου, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από δθμόςια 

αρχι, είτε ταχυδρομικϊσ. 

Φάκελοι που κα αποςταλοφν ταχυδρομικά ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο και κα 

παραλθφκοφν μετά τισ 6 Φεβρουαρίου 2017 και ϊρα 14.00 δεν κα αξιολογθκοφν. 

Μετά τθν παράδοςθ του φακζλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγι ςτο 

περιεχόμενό του από τον υποψιφιο. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτον 

Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλίων Ζρευνασ ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ, κ. Κρζςτου Ακθνά, 

τθλζφωνα 2461068282, fax 24610 39765, email: akrestou@teiwm.gr. 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε του ΣΕΙ Δυτικισ 

Μακεδονίασ (http://elke.teiwm.gr ). 

 

Θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εκπαίδευςθσ και Ερευνϊν 

του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ 

 

 

Γ. Χαριτοφδθ 

Κακθγιτρια 
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ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΣΑΘ 

Όνομα:  

Επίκετο:  

Πατρϊνυμο:  

Επάγγελμα:  

Θμερομθνία Γζννθςθσ:  

Α.Δ.Σ:  

Διεφκυνςθ:  

Σθλζφωνο:  

E-mail:  

 

Προσ τθν Γραμματεία του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ του ΣΕΙ 
Δυτικισ Μακεδονίασ 

Παρακαλϊ να κάνετε δεκτι τθν υποβολι πρόταςθσ μου για τθν: 

Αρ. Πρωτ. Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ: …………………………………… 

Αρ. Θζςθσ:…………………………………………………………………………………… 

υνθμμζνα δικαιολογθτικά: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  

Ο/Θ Ενδιαφερόμενοσ/θ 

 

(υπογραφή) 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

(Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ 

Τηλ. 2461068282,  2461068286 Fax. 2461039765 

E-mail: elke@teiwm.gr  

URL: http://elke.teiwm.gr 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΘ ΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

(καταγράφεται από τον ενδιαφερόμενο όλθ θ ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
πρόςκλθςθσ εμπειρία) 

α/α Από Ζωσ 

(α) (β) 

Φορζασ απαςχόλθςθσ 

- εργοδότθσ 

Κ
α

τθ
γο

ρ
ία

 φ
ο

ρ
ζα

 (1
)  

Αντικείμενο 

απαςχόλθςθσ 

Μ
ι

νε
σ 

α
π

α
ς

χό
λθ

ς
θ

σ 

Θ
μ

ζρ
εσ

 
α

π
α

ς
χό

λθ
ς

θ
σ 

        

        

        

        

        

                ΤΝΟΛΟ    …….      ………                                  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΘΝΩΝ  

                                                                                                             ΕΜΠΕΙΡΙΑ (2)       

(1) υμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ με «Ι» ι «Δ», ανάλογα με τθν κατθγορία του 
φορζα απαςχόλθςθσ, όπου Ι: Ιδιωτικόσ τομζασ, Φυςικά Πρόςωπα ι Νομικά 
Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (εταιρείεσ κτλ), Δ: Δθμόςιοσ τομζασ, υπθρεςίεσ του 
Δθμοςίου ι ΝΠΔΔ ι ΟΣΑ α’ και βϋ βακμοφ ι ΝΠΙΔ του δθμοςίου Σομζα τθσ παρ.1 
του αρκρ.14 του Ν.2190/1994 όπωσ ιςχφει ι φορείσ τθσ παρ.3 του άρκρ. 1 του 
Ν.2527/1997. Εφόςον πρόκειται για ελεφκερο επαγγελματία, ςυμπλθρϊνεται με 
τθν ζνδειξθ «Ε». 
(2) υμπλθρϊνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΘΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Εφόςον ςτθ ςτιλθ (β) 
προκφπτει εμπειρία, το ςφνολο των θμερϊν απαςχόλθςθσ διαιρείται δια του 25 (αν 
θ εμπειρία ζχει υπολογιςτεί ωσ αρικμόσ θμερομιςκίων) ι δια του 30 (αν θ εμπειρία 
ζχει υπολογιςτεί ωσ χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ζωσ τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ απαςχόλθςθσ) και το ακζραιο αποτζλεςμα προςτίκεται ςτο 
ςφνολο των μθνϊν απαςχόλθςθσ τθσ ςτιλθσ (α). 
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