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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 
Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων,  

Τ.Κ. 41110, Λάρισα 
Πληροφορίες: B. Κυριατζής 
Τηλ.: 2410 684 734 
E-mail: elke_procurement@teilar.gr 

 

                           Λάρισα 22-06-2015 

                    Αρ. πρωτ. 2070 

 

 

 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
για Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη  
Μίας Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ∆ικαίου 

 
 

στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 06 µε τίτλο 
 
 

«Γενετική ανάλυση, Μοριακή επιδηµιολογία και Μελέτη ανθεκτικότητας 
ανθρώπινων στελεχών ιού ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α. (Αποµόνωση και 

ταυτοποίηση ιών από κλινικά δείγµατα µε µεθόδους µοριακής γενετικής 
και καλλιέργεια σε κύτταρα και εµβρυοφόρα αυγά)» 

 
 
 

της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ/Λ» (MIS 
383555), του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ»  που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
(Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους 
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Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, λαµβάνοντας υπόψη: 

 Το υπ αριθµ. 15891/23-07-2013 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, 

 Την υπ’ αριθµ. 184/11-06-2015/Θ14 (Α∆Α: ΨΙ6Ψ46914Κ-9Ο9/15-06-2015) απόφαση της Ε.Ε.Ε. 

του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 

 Τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση 

Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» (Κωδικός ΟΠΣ: 383555), του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  

«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους,  

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  
 

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη 

σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου από έναν εξωτερικό 

συνεργάτη-ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 06 µε τίτλο «Γενετική ανάλυση, Μοριακή 

επιδηµιολογία και Μελέτη ανθεκτικότητας ανθρώπινων στελεχών ιού ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α. (Αποµόνωση και 

ταυτοποίηση ιών από κλινικά δείγµατα µε µεθόδους µοριακής γενετικής και καλλιέργεια σε κύτταρα και 

εµβρυοφόρα αυγά)» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» 

(MIS 383555).  

Έργο του επιλεχθέντος θα είναι η υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας στο πακέτο εργασίας: ΠΕ 3 

Γενετική ανάλυση στελεχών του ιού νέας Γρίπης. 

 

 

1. Προαπαιτούµενα Συµµετοχής 

i. Οι ενδιαφερόµενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

ii. Για τους πολίτες άλλων πλην της Ελλάδος κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρµόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής. 

iii. Οι ενδιαφερόµενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών µέχρι την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης και, γενικότερα, να κατέχουν όλα τα 

απαιτούµενα προσόντα µέχρι την εν λόγω ηµεροµηνία. Σε περίπτωση στην οποία οι τίτλοι σπουδών 

έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να υπάρχει πράξη αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή 

πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ΟΑΤΑΠ για την ισοτιµία των τίτλων αυτών ή πράξη 

αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας 

Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

iv. Οι ενδιαφερόµενοι/ες πρέπει να έχουν χρονική διαθεσιµότητα σε όλη την διάρκεια του έργου, καθώς 

και διαθεσιµότητα για την εκπόνηση τµηµάτων του έργου στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε φορέα 

του έργου. 
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v. Οι άνδρες ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή. 

 

 
2. Περιγραφή Θέσης - Προσόντα – Βαθµολογία 
 
Έργο: Η υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας στο πακέτο εργασίας: ΠΕ 3 Γενετική ανάλυση στελεχών 

του ιού νέας Γρίπης 

Απαραίτητα προσόντα 

1. Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής. 

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος µε εξειδίκευση στη ∆ηµόσια Υγεία.  

3. Τουλάχιστον διετή εµπειρία σε ερευνητικά προγράµµατα σχετιζόµενα µε τη διερεύνηση ιογενών 

νοσηµάτων. 

4. ∆ηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά σχετικές µε µοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση ιών. 

5. Τουλάχιστον µια ερευνητική δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό ή συνέδριο σχετική µε τη 

διερεύνηση ιών γρίπης τύπου Α. 

6. Τουλάχιστον 6 µήνες εµπειρία στη χρήση σύγχρονων µοριακών τεχνικών (π.χ.  µικροσυστοιχίες) στη 

διάγνωση νοσηµάτων. 

7. Άριστη γνώση Αγγλικών. 

∆ιάρκεια: από την υπογραφή της σύµβασης έως και τη λήξη του έργου (31-10-2015) 

Αµοιβή: 800,00 ευρώ (µικτά) 

 

Οι έχοντες τα απαιτούµενα προσόντα θα βαθµολογηθούν ως εξής: 

α/α Προσόν Βαθµολογία 

1 Πτυχίο Κτηνιατρικής 10 

2 Κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος µε εξειδίκευση στη ∆ηµόσια Υγεία 35 

3α Ως και διετή εµπειρία σε ερευνητικά προγράµµατα σχετιζόµενα µε τη 
διερεύνηση ιογενών νοσηµάτων 

5 

3β Πάνω από διετή εµπειρία σε ερευνητικά προγράµµατα σχετιζόµενα µε 
τη διερεύνηση ιογενών νοσηµάτων 

10 

4α Ως και τρεις (3) δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά 
σχετικές µε µοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση ιών 

5 

4β Περισσότερες από τρεις (3) δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά 
περιοδικά σχετικές µε µοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση ιών 

10 

5 Τουλάχιστον µια (1) ερευνητική δηµοσίευση σε επιστηµονικό 
περιοδικό ή συνέδριο σχετική µε τη διερεύνηση ιών γρίπης τύπου Α 

5 

6α Μέχρι και 6 µήνες εµπειρία στη χρήση σύγχρονων µοριακών τεχνικών 
(π.χ.  µικροσυστοιχίες) στη διάγνωση νοσηµάτων 

10 

6β Πάνω από6 µήνες εµπειρία στη χρήση σύγχρονων µοριακών τεχνικών 
(π.χ.  µικροσυστοιχίες) στη διάγνωση νοσηµάτων 

10 

7 Άριστη γνώση Αγγλικών 5 
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3.  Περιεχόµενα Πρότασης Υποψηφίων και Επιλογή 

Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει από τριµελή επιτροπή αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η 

επιλογή των αντισυµβαλλοµένων θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τους τίτλους σπουδών, την υφιστάµενη 

εµπειρία και ειδίκευση σε σχέση µε το έργο και τις συναφείς δραστηριότητες, κριτήρια για τα οποία θα 

βαθµολογηθούν οι υποψήφιοι βάσει του σχετικού πίνακα της παραγράφου 2. 

 
 
Η πρόταση κάθε ενδιαφερόµενου πρέπει να περιλαµβάνει: 

-     Υπεύθυνη δήλωση, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ 

σύµφωνα µε το άρθρο 8 Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι: 

“α. αποδέχοµαι τους όρους και πληρώ όλα τα προαπαιτούµενα συµµετοχής όπως αυτά αναφέρονται 

στο άρθρο 1 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης 

µίσθωσης έργου µε αριθµό πρωτ. 2070/22-06-2015. 

β. όλα τα έγγραφα που κατατίθενται αποτελούν φωτοτυπηµένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

επίσηµων αντιγράφων, τα οποία διατηρώ στο αρχείο µου, και µπορώ να επιδείξω άµεσα αυτά, εάν 

µου ζητηθεί. 

γ. δύναµαι να εκτελέσω το αιτούµενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση. 

δ. για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συµφωνηθείσας αµοιβής δεν συντρέχει κανένα 

κώλυµα στο πρόσωπό µου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύµατος 

για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα πρότασή µου γίνει δεκτή.” 

- Φύλλο στοιχείων πρότασης του υποψηφίου για τη συµµετοχή του (θα τη βρείτε στο τέλος της 

πρόσκλησης). 

- Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη ταυτότητας, φωτοτυπία των 

κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία 

ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η φωτογραφία. 

- Βιογραφικό σηµείωµα, υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες, οι οποίες πρέπει να έχουν συνεχόµενη 

αρίθµηση. 

- Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα που ζητούνται (π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας, γνώσεις ξένων γλωσσών, γνώσεις Η/Υ, τυχόν συστατικές επιστολές, κλπ) καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την τεκµηρίωση της πρότασης, τα οποία πρέπει να 

έχουν συνεχόµενη αρίθµηση ανά έγγραφη σελίδα. 

Επισηµαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση δεν χρειάζεται να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής στις 

περιπτώσεις που κατατίθεται αυτοπρόσωπα. Επισηµαίνεται επίσης ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 

Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014, αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, γίνονται αποδεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους που εκδόθηκαν από 

τις κάτωθι υπηρεσίες και φορείς: ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα ∆ικαστήρια όλων των βαθµών, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 

ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους 
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κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισµούς 

που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 31215/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις 

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..  

Οµοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς, καθώς επίσης γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο. 

 

Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί όλα τα απαιτούµενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 

βαθµολογείται, δεν κατατάσσεται και απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, η αρµόδια επιτροπή επιλογής και 

κατά συνέπεια η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών δεν δεσµεύεται να συνεκτιµήσει στην επιλογή των 

αντισυµβαλλοµένων τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994, καθώς γενικά προέχουν τα 

κριτήρια επαγγελµατικής, επιστηµονικής κλπ. αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του 

προς ανάθεση έργου, ενώ η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως 

προς την ίδια τη σύναψη ή µη συµβάσεων ή ως προς τον αριθµό τους. 

Επισηµαίνεται δε ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης 

έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυµβαλλοµένων έχει τον χαρακτήρα 

αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».  

Η  διαδικασία της πρόσκλησης, για όσους πληρούν τα προαπαιτούµενα κριτήρια και προσόντα αυτής, θα 

ολοκληρωθεί µε σύνταξη «πίνακα κατάταξης», ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν προσωπικά. Σε κάθε 

περίπτωση όλοι οι συµµετέχοντες στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν δικαίωµα 

υποβολής ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης σε αποκλειστικό διάστηµα 5 ηµερών από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης (αποκλειστικά και µόνο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) του πίνακα σε 

αυτούς. Τέλος οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα πρόσβασης στους ατοµικούς φακέλους και στα 

ατοµικά φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, δικαίωµα που ασκείται υπέρ 

του αιτούντος 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 αρµοδίων δικαστηρίων. 

 

4. Σύναψη Σύµβασης Ανάθεσης Έργου 

Ο/η επιλεχθείς/είσα θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύµβαση ανάθεσης έργου στην οποία θα 

καθορίζονται το αντικείµενο του έργου, τα ενδιάµεσα και τελικά παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος παράδοσής 

τους και ο τρόπος πληρωµής.  
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5. Υποβολή Αίτησης 

Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους –σε σφραγισµένο 

φάκελο- οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδροµικά την σχετική επιστολή µε τα απαιτούµενα αποδεικτικά,  στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,  µέχρι την Τρίτη  

07-07-2015, ώρα 14:00 µε την ένδειξη: 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ. 41110 (περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων) 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ για το ΥΠΟΕΡΓΟ_06 

της πράξης  µε τίτλο  

«ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»  

(αρ. πρωτ. πρόσκλησης 2070/22-06-2015) 

 

Καταληκτική ηµεροµηνία: Τρίτη  07-07-2015.  

 
Φάκελος πρότασης που θα ληφθεί από την υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και 

Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας µετά από την παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, δεν λαµβάνεται 

υπόψη. 

 
 

6. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η παρούσα πρόσκληση θα δηµοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 

Θεσσαλίας http://www.teilar.gr/prokirixeis.php. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
 

Καθηγητής  Βλαχογιάννης Μιχαήλ 

ΑΔΑ: Ψ7ΕΚ46914Κ-Ψ7Τ



 
 

 

 
Σελίδα 7 από 7 

 

 
  

 

Στοιχεία Πρότασης  ΛΑΡΙΣΑ,  …………/………/2015 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 
 
 
ΟΝΟΜΑ: 
 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
 
 
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: 
 
 
Α.∆.Τ.: 
 
 
∆/ΝΣΗ: 
 
 
ΤΗΛ.:  
 
 
e-mail:  
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:  
Υποβολή πρότασης για τη θέση 
εξωτερικού συνεργάτη  στο Υπ 06 
της πράξης Αρχιµήδης ΙΙΙ 

  
 
 
ΠΡΟΣ  
Ε.Ε.Ε. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την υποβολή της πρότασής 

µου, για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου εξωτερικού 

συνεργάτη, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(αρ. πρωτ. 2070/22-06-2015), στα πλαίσια του υποέργου 

«06» της πράξης µε τίτλο «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση 

Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ Λάρισας». 

 
 
 
 

Ο/ Η ΑΙΤ………… 
 
 
 

Συνηµµένα: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

. 

. 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΕΚ46914Κ-Ψ7Τ
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