ΑΔΑ: ΒΙΞΞ4691ΟΙ-Ρ6Ι

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρτα,

31/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:

1641

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), λαμβάνοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του
άρθρου 36 του ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν.
3848/2010
Β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του ν. 2527/1997 και του άρθρου
14 του ν. 3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε
ισχύ του ν. 3812/2009
Γ) Την υπ’ αριθ. 2/Θ.6/25.02.2014 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης
και Ερευνών του Ιδρύματος
∆) Τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ Ηπείρου για την υλοποίηση της πράξης
«ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)
ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 304320, που υλοποιείται μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση (Ε.Π.Εκ.∆ι.Βι.Μ) 2007-2013», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
«Αναβάθμιση
των
συστημάτων
αρχικής
επαγγελματικής
κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης», Κωδικός ΕΛΚΕ 403, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ.
Σωτηρόπουλο Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής ∆ιοίκησης &
Οικονομίας του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και με
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από
Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων
(Π.∆.Ε.)
Ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, για συμμετοχή σε mentoring του εαρινού
εξαμήνου 2013-2014 στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, με
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σύμβαση μίσθωσης έργου με επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει τα
ακόλουθα τυπικά, ουσιαστικά και λοιπά προσόντα:

MENTORING (εαρινό εξάμ. 2013-2014):
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ-ΚΑΙΝ 1

1 δράση mentoring (συμπεριλαμβάνεται συνοδεία σε εκπαιδευτική επίσκεψη)
(αμοιβή 280€ για το σύνολο της δράσης).
Παραδοτέα:
- Από τα μέλη Ε.Π. και τον Τμηματικό Υπεύθυνο:
1. Λίστα επιχειρήσεων.
2. Πρόγραμμα επίσκεψης, παρουσιολόγια, εκθέσεις επίσκεψης.
3. Αξιολόγηση της επίσκεψης: Καταγραφή εμπειρίας, αποτίμηση.
4. Παρουσίαση-περιγραφή καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων του Φορέα.
- Από τον Εκπρόσωπο του Φορέα:
Παρουσίαση - εκπαιδευτικό υλικό του εκπροσώπου του Φορέα.
- Από τον εκπρόσωπο κάθε επιχείρησης στην οποία έγινε επίσκεψη:
Παρουσίαση - εκπαιδευτικό υλικό του εκπροσώπου της επιχείρησης.
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο.
Επιθυμητά προσόντα:
1) Επιχειρηματίας με αποδεδειγμένη δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα σχετική
με Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα.
2) Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Βαθμονόμηση:
Κριτήρια βαθμονόμησης
Ποσοστά %

Επαγγελματική προϋπηρεσία
Πτυχίο
Μεταπτυχιακά
Η/Υ
Αγγλικά

50
20
10
10
10

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΚΑΙΝ. 2

1 δράση mentoring (συμπεριλαμβάνεται συνοδεία σε εκπαιδευτική επίσκεψη)
(αμοιβή 280€ για το σύνολο της δράσης).
Παραδοτέα:
- Από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και τον Τμηματικό Υπεύθυνο: Λίστα
επιχειρήσεων, πρόγραμμα επίσκεψης, εκθέσεις επίσκεψης – ημερολόγιο κίνησης,
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παρουσιολόγια, αξιολόγηση mentoring (καταγραφή εμπειρίας, αποτίμηση με ενεργό
συμμετοχή των φοιτητών).
- Από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή του φορέα και τον Τμηματικό Υπεύθυνο:
Εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό.
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο.
Επιθυμητά προσόντα:
1) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη συναφής εμπειρία σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις/οργανισμούς, θέματα
ή και προγράμματα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας ιδιωτικού τομέα, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και
κατά προτίμηση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-Τουριστικών Επιχειρήσεων, και
στον τομέα ξένων γλωσσών στην διοίκηση και οικονομία.
2) Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο.
3)Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ
4)Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας
Βαθμονόμηση:
Κριτήρια βαθμονόμησης
Ποσοστά %

Επαγγελματική προϋπηρεσία
Πτυχίο
Μεταπτυχιακά
Η/Υ
Αγγλικά

50
20
10
10
10

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ-ΚΑΙΝ 3

1 δράση mentoring (συμπεριλαμβάνεται συνοδεία σε εκπαιδευτική επίσκεψη)
(αμοιβή 280€ για το σύνολο της δράσης).
Παραδοτέα:
- Από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και τον Τμηματικό Υπεύθυνο: Λίστα
επιχειρήσεων, πρόγραμμα επίσκεψης, εκθέσεις επίσκεψης – ημερολόγιο κίνησης,
παρουσιολόγια, αξιολόγηση mentoring (καταγραφή εμπειρίας, αποτίμηση με ενεργό
συμμετοχή των φοιτητών).
- Από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή του φορέα και τον Τμηματικό Υπεύθυνο:
Εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό.
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο.
Επιθυμητά προσόντα:
1) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη συναφής εμπειρία σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις/οργανισμούς, θέματα
ή και προγράμματα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας ιδιωτικού τομέα, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και
κατά προτίμηση στον τομέα της λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
2) Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο.
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3)Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ
4)Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας
Βαθμονόμηση:
Κριτήρια βαθμονόμησης
Ποσοστά %

Επαγγελματική προϋπηρεσία
Πτυχίο
Μεταπτυχιακά
Η/Υ
Αγγλικά

50
20
10
10
10

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΚΑΙΝ 4

1 δράση mentoring (συμπεριλαμβάνεται συνοδεία σε εκπαιδευτική επίσκεψη)
(αμοιβή 280€ για το σύνολο της δράσης).
Παραδοτέα:
- Από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και τον Τμηματικό Υπεύθυνο: Λίστα
επιχειρήσεων, πρόγραμμα επίσκεψης, εκθέσεις επίσκεψης – ημερολόγιο κίνησης,
παρουσιολόγια, αξιολόγηση mentoring (καταγραφή εμπειρίας, αποτίμηση με ενεργό
συμμετοχή των φοιτητών).
- Από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή του φορέα και τον Τμηματικό Υπεύθυνο:
Εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό.
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο.
Επιθυμητά προσόντα:
1) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη συναφής εμπειρία σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις/οργανισμούς, θέματα
ή και προγράμματα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας ιδιωτικού τομέα, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και
κατά προτίμηση στον τομέα της υγείας.
2) Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο.
3)Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ
4)Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας
Βαθμονόμηση:
Κριτήρια βαθμονόμησης
Ποσοστά %

Επαγγελματική προϋπηρεσία
Πτυχίο
Μεταπτυχιακά
Η/Υ
Αγγλικά

50
20
10
10
10
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ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ – ΚΑΙΝ 5

1 δράση mentoring (συμπεριλαμβάνεται συνοδεία σε εκπαιδευτική επίσκεψη)
(αμοιβή 280€ για το σύνολο της δράσης).
Παραδοτέα:
- Από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και τον Τμηματικό Υπεύθυνο: Λίστα
επιχειρήσεων, πρόγραμμα επίσκεψης, εκθέσεις επίσκεψης – ημερολόγιο κίνησης,
παρουσιολόγια, αξιολόγηση mentoring (καταγραφή εμπειρίας, αποτίμηση με ενεργό
συμμετοχή των φοιτητών).
- Από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή του φορέα και τον Τμηματικό Υπεύθυνο:
Εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό.
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο.
Επιθυμητά προσόντα:
1) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη συναφής εμπειρία σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις/οργανισμούς, θέματα
ή και προγράμματα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας ιδιωτικού τομέα, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και
κατά προτίμηση στον τομέα ήχου και μουσικής.
2) Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο.
3)Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ
4)Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας
Βαθμονόμηση:
Κριτήρια βαθμονόμησης
Ποσοστά %

Επαγγελματική προϋπηρεσία
Πτυχίο
Μεταπτυχιακά
Η/Υ
Αγγλικά

50
20
10
10
10

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ – ΚΑΙΝ 6

1 δράση mentoring (συμπεριλαμβάνεται συνοδεία σε εκπαιδευτική επίσκεψη)
(αμοιβή 280€ για το σύνολο της δράσης).
Παραδοτέα:
- Από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και τον Τμηματικό Υπεύθυνο: Λίστα
επιχειρήσεων, πρόγραμμα επίσκεψης, εκθέσεις επίσκεψης – ημερολόγιο κίνησης,
παρουσιολόγια, αξιολόγηση mentoring (καταγραφή εμπειρίας, αποτίμηση με ενεργό
συμμετοχή των φοιτητών).
- Από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή του φορέα και τον Τμηματικό Υπεύθυνο:
Εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό.
5
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Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο.
Επιθυμητά προσόντα:
1) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη συναφής εμπειρία σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις/οργανισμούς, θέματα
ή και προγράμματα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας ιδιωτικού τομέα, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και
κατά προτίμηση στον τομέα της Φυτικής παραγωγής, Ζωικής παραγωγής, και
Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής τοπίου.
2) Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο.
3)Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ
4)Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας
Βαθμονόμηση:
Κριτήρια βαθμονόμησης
Ποσοστά %

Επαγγελματική προϋπηρεσία
Πτυχίο
Μεταπτυχιακά
Η/Υ
Αγγλικά

50
20
10
10
10

Β)BUSINESS GAMES(εαρινό. εξάμ. 2013-2014):
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ-ΚΑΙΝ 1

1 BUSINESS GAME (αμοιβή 280€ για το σύνολο της δράσης).

Παραδοτέα:
- Από τα μέλη Ε.Π. και τον Τμηματικό Υπεύθυνο:
1. Λίστα επιχειρήσεων.
2. Πρόγραμμα επίσκεψης, παρουσιολόγια, εκθέσεις επίσκεψης.
3. Αξιολόγηση της επίσκεψης: Καταγραφή εμπειρίας, αποτίμηση.
4. Παρουσίαση-περιγραφή καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων του Φορέα.
- Από τον Εκπρόσωπο του Φορέα:
Παρουσίαση - εκπαιδευτικό υλικό του εκπροσώπου του Φορέα.
- Από τον εκπρόσωπο κάθε επιχείρησης στην οποία έγινε επίσκεψη:
Παρουσίαση - εκπαιδευτικό υλικό του εκπροσώπου της επιχείρησης.
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο.
Επιθυμητά προσόντα:
1) Επιχειρηματίας με αποδεδειγμένη δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα σχετική
με Πληροφορική , Τηλεπικοινωνίες , Δίκτυα.
2) Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
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Βαθμονόμηση:
Κριτήρια βαθμονόμησης

Επαγγελματική προϋπηρεσία
Πτυχίο
Μεταπτυχιακά
Η/Υ
Αγγλικά

Ποσοστά %

50
20
10
10
10

Σημειώνεται ότι για τους υποψηφίους εξωτερικούς συνεργάτες των
οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών) αποτελούν απαραίτητο τυπικό προσόν και έχουν
χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).
Οι επιλεγέντες υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες θα παρέχουν τις
υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες με σύμβαση μίσθωσης έργου
παροχής υπηρεσίας που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.∆.
164/2004 (άρθρο 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ. 2), εμπίπτει δε στις
εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως
αυτή είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3369/2005 και
διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθμούμενη με το άρθρο 10 του Ν.3812/2009.
Οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες θα πρέπει να υποβάλλουν πρόταση
(σε ευκρινές σημείο της οποίας θα αναγράφεται ο αντίστοιχος ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ), σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται, συνοδευόμενη
από βιογραφικό σημείωμα (δύναται να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική
μορφή – CD) και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων
και βεβαιώσεων απασχόλησης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα
τεκμηριώνει τα στοιχεία της πρότασης και το βιογραφικό τους σημείωμα.
Επιπλέον προσόντα (όπως πιστοποιήσεις επαγγελματικής εμπειρίας,
πιστοποιήσεις γνώσης λοιπών ξένων γλωσσών κ.λπ.) θα συνεκτιμώνται
αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και
πρακτική εξέταση. Οι υποψήφιοι, που ενδέχεται να κληθούν από την
επιτροπή αξιολόγησης για διευκρινίσεις, θα πρέπει να είναι σε θέση να
παρουσιάσουν συγκεκριμένα σχετικά αποτελέσματα (που οι ίδιοι
θεωρούν ως τα πιο αξιόλογα) από τη δική τους αυτοδύναμη
επαγγελματική δραστηριότητα ή/και από τη συμμετοχή τους σε ομάδες
έργων, στις οποίες οι ίδιοι είχαν αποδεδειγμένα κύρια συμμετοχή. Επίσης
οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να καταθέτουν και κάθε
άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής
γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα
(Απόφαση Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών που επικυρώνει τα
αποτελέσματα) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5
ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Η απόφαση
κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον
ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου (στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης
της παρούσας πρόσκλησης).
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Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και
σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄
45/9.3.1999).
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών
που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σε σφραγισμένο
φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία
θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη
15.04.2014 και ώρα 14.00 μ.μ. στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου
Κτίριο ∆ιοίκησης
Ταχ. ∆/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Άρτα
Τ.Κ : 47 100 Άρτα
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή
προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου θα δημοσιευθεί
στον ιστοχώρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
(http://research.teiep.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται
στην κ. Νάση Ευαγγελία, Τηλ: 26810-50038/50043/50089.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. κ. Πρόεδρο
2. κ.κ. Αναπληρωτές Προέδρους
3. κ. Γενικό Γραμματέα
4. κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη – Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου
5. Πίνακα Ανακοινώσεων
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