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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Π244_11-03-2013
(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος» (ΝΠΙ∆, µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, εποπτευόµενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού), καλεί
Συνεργάτες Επιστήµονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύµβασης
µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «E-coop :
Digital cooperatives», (κωδ. 1038R4 - INTERREG IVC 2007-2013), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο στα πλαίσια του
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - INTERREG IVC 2007-2013. Η διάρκεια του έργου είναι
24 µήνες (01/01/12- 31/12/14)
Η σύµβαση µισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, θα έχει συγκεκριµένη χρονική διάρκεια και σε κάθε
περίπτωση θα δύναται να ανανεωθεί µέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αµοιβής θα προσδιοριστεί
σύµφωνα µε το ειδικό αντικείµενο που θα ανατεθεί και την εµπειρία του κάθε αντισυµβαλλόµενου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
το έργο E-COOP έχει ως στόχο την ανακάλυψη των καλύτερων πρακτικών που σχετίζονται µε την έννοια της
"ψηφιακής µεσολάβησης". Οι κύριοι στόχοι του E-COOP’s είναι
• Ο διαµοιρασµός Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και λύσεων που βασίζονται στη νέα έννοια της
«ψηφιακής συνεργασίας» ως πιθανή εξέλιξη του ξεπερασµένου µοντέλο των Ψηφιακών ∆ηµόσιων
Χώρων (Digital Public Space)
• Η προώθηση της σπουδαιότητας της ανθρώπινης παρέµβασης («µεσολάβηση»), στην εξάπλωση των
ψηφιακών χρήσεων και υπηρεσιών
• Η Ενθάρρυνση των καινοτόµων λύσεων ως µέσο επιρροής της Ευρωπαϊκών δηµόσιων πολιτικών για
το θέµα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Επιστήµονας Πτυχιούχος Οικονοµικής Κατεύθυνσης ή ισοδύναµο – Αριθµός Συµβάσεων (έως 1)
Αντικείµενο εργασιών:
•

Συµµετοχή στην οικονοµική διαχείριση και παρακολούθηση του έργου που εκτελεί το ΙΤΥΕ, (C1)
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•
•

Εύρεση και επεξεργασία στοιχείων καλών πρακτικών, συµµετοχή στην δηµιουργία της µελέτης καλών
πρακτικών, (C3)
Συµµετοχή στην δηµιουργία του πλάνου υλοποίησης και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του
πιλοτικού έργου στα πλαίσια του (C4)

Απαιτούµενα προσόντα

•
•
•
•
•

Πτυχίο Οικονοµικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισοδύναµο πτυχίο
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείµενο
Σχετική επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώσεις σε καλή χρήση των εργαλείων αυτοµατισµού γραφείου (word,
excel κλπ)

Επιθυµητά προσόντα

•

Αποδεδειγµένες οργανωτικές δεξιότητες για τον συντονισµό οµάδων και τήρηση αυστηρών
χρονοδιαγραµµάτων

•
•

Εµπειρία σε συγγραφή παραδοτέων και αναφορών
Εµπειρία από οργανωτική και διαχειριστική υποστήριξη έργων χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς
πόρους και ειδικότερα του Προγράµµατος «Εδαφική Συνεργασία»

Έδρα: Πάτρα
Προβλεπόµενη Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης: ∆ώδεκα (12) µήνες, µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι την λήξη
της πράξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Όσοι επιθυµούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, µέχρι την
27/03/2013.
Οι προτάσεις προς σύναψη σύµβασης µισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω
του ηλεκτρονικού συστήµατος υποβολής υποψηφιοτήτων που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσµο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ/ Ενεργές Προσκλήσεις
/ Πρόσκληση Π244_11-03-2013.
Η δυνατότητα υποβολής πρότασης µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος υποβολής προτάσεων σύναψης
σύµβασης µισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόµενου στο σύστηµα
και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στον διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσµο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ / Εγγραφή Χρήστη
υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για την διαδικασία εγγραφής στο σύστηµα, την διαδικασία καταχώρησης
των δικαιολογητικών καθώς και την διαδικασία υποβολής της πρότασης
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Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι:
•

Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης

•

Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

•

Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εµπειρίας που να τεκµηριώνουν την ζητούµενη εµπειρία ή
άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυµεί να συµπεριλάβει ο ενδιαφερόµενος.

Οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν υποχρέωση αποστολής των δικαιολογητικών τους µε το ταχυδροµείο. Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής προτάσεων σύναψης
σύµβασης µισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου.
Η επιλογή θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων όπως αυτά έχουν
καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο σύστηµα υποβολής προτάσεων σύναψης σύµβασης µισθώσεως έργου
ιδιωτικού δικαίου και έχουν διασυνδεθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο µε την παρούσα πρόσκληση, κατά
την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης του. Μετά την επιλογή, οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν
τα κριτήρια της πρόσκλησης, ειδοποιούνται κατ’ ιδίαν για την αποδοχή της πρότασης τους και καλούνται να
προσκοµίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωµένα αντίγραφα στην περίπτωση των αντιγράφων).
Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά δεν συµφωνούν µε τα δικαιολογητικά που έχουν
καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο σύστηµα υποβολής προτάσεων και σύµφωνα µε τα οποία πραγµατοποιήθηκε η
αξιολόγηση, ο ενδιαφερόµενος αποκλείεται και ειδοποιείται κατ’ ιδίαν ο επόµενος ενδιαφερόµενος που πληροί
τα κριτήρια της πρόσκλησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος»
µπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr/.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις
µπορείτε να απευθύνεστε στον κο Βασίλη Βλαχόπουλο, e-mail: Vlahop@cti.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Καθηγητής, Παύλος Σπυράκης

