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Αιγάλεω, 14/10/2014
Αρ. Πρωτ.: 11237

ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πειραιά, με την
υπ΄ αριθμ.: 17/09-10-2014 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών, στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΝΔΥΜΑ, ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» και α/α «08» της Πράξης
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» (MIS:383575) στον
Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της
καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)
και εθνικών πόρων, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης
του ανωτέρου υποέργου, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, με
εξωτερικούς συνεργάτες (δύο (2) άτομα), σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΙΑΤΡΟΣ (κωδικός πρότασης: 80249_ΙΑΤΡΟΣ)
Αντικείμενο έργου: Συμβολή στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος , με
έμφαση στην κατάρτιση των προδιαγραφών του συστήματος εκμετάλλευσης της πληροφορίας, την
προτυποποίηση της εμφάνισης της πληροφορίας και τον κλινικό έλεγχο του προϊόντος.
Συμμετοχή στις παρακάτω δράσεις:
Δ2: Ανάπτυξη φορέσιμου ηλεκτρονικού συστήματος για την συλλογή και την ασύρματη μεταφορά δεδομένων
βιοαισθητήρων από το ανθρώπινο σώμα.
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Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Δρ. Ιατρικής
2. Εμπειρία μετρήσεων, διαγνώσεων και θεραπείας
3. Γνώση και χειρισμό συστημάτων νέας τεχνολογίας
4. Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας
5. Ερευνητική εμπειρία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Δρ. Ιατρικής

40%

Εμπειρία μετρήσεων, διαγνώσεων και θεραπείας

20%

Γνώση και χειρισμό συστημάτων νέας τεχνολογίας

10%

Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας

10%

Ερευνητική εμπειρία
Ο προϋπολογισμός

20%

του

ανατιθέμενου

έργου

ανέρχεται

στο

ποσό

των

1.000,00€

(χίλια

ευρώ)

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των νομίμων κρατήσεων.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30/6/2015 (λήξη του φυσικού αντικειμένου)
Νοσηλευτής (κωδικός πρότασης: 80249_Νοσηλευτής)
Αντικείμενο έργου: Συμβολή στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη του έργου με έμφαση στον έλεγχο της
λειτουργίας των βιοαισθητήρων και του τελικού προϊόντος
Συμμετοχή στις παρακάτω δράσεις:
Δ2: Ανάπτυξη φορέσιμου ηλεκτρονικού συστήματος για την συλλογή και την ασύρματη μεταφορά δεδομένων
βιοαισθητήρων από το ανθρώπινο σώμα.
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Δρ. Νοσηλευτικής
2. Γνώση και χειρισμό συστημάτων νέας τεχνολογίας
3. Γνώση δύο ξένων γλωσσών
4. Ικανότητα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων
5. Εμπειρία νοσηλείας
6. Ερευνητική εμπειρία
ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Δρ. Νοσηλευτικής

30%

Γνώση και χειρισμό συστημάτων νέας τεχνολογίας

10%

Γνώση δύο ξένων γλωσσών

10%

Ικανότητα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων

15%

Εμπειρία νοσηλείας

15%
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Ερευνητική εμπειρία

20%

Ο προϋπολογισμός του ανατιθέμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 600,00€ (εξακοσίων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των νομίμων κρατήσεων.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30/6/2015 (λήξη του φυσικού αντικειμένου)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την πρότασή τους (βλ. Παράρτημα 1), τα εξής
δικαιολογητικά:
•

Βιογραφικό Σημείωμα

•

Φωτοτυπία δύο (2) όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

•

Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους

•

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας

•

Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και
εκτιμούν ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την
προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά
τους.

•

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα προηγηθεί ο υποψήφιος με εμπειρία σε ίδια ή παρεμφερή
προγράμματα.
Σημειώνεται ότι για τους/τις υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του Εξωτερικού θα πρέπει να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).
Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν με βάση τα υποβληθέντα
σχετικά δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης από Επιτροπή
Αξιολόγησης.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα
στοιχεία του ενδιαφερομένου, ο κωδικός της πρότασης καθώς και ο αριθμ. Πρωτ. της Πρόσκλησης.
Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν, σε σφραγισμένο
φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είτε
αυτοπροσώπως είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση
μέχρι και την 29/10/2014 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΤΕΙ Πειραιά - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Κτίριο Διοίκησης
Μονάδα Προμηθειών
Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Τ.Κ.: 122 44, Αιγάλεω
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Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210-5381346.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του
ΤΕΙ Πειραιά (elke.teipir.gr).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
ΤΕΙ Πειραιά
Τσελές Δημήτριος
Αναπληρωτής Προέδρου
ΤΕΙ Πειραιά
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Παράρτημα 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Όνομα & Επίθετο:
Πατρώνυμο:
Επάγγελμα:
Ημερ/νία γέννησης: (ηη/μμ/εε)
Α.Δ.Τ.:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Προς τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου:
Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: …………………..
Κωδικός πρότασης …………
Συνημμένα δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Αιγάλεω, ____ /____ /_________
Ο/Η Ενδιαφερόμενος/μενη
(Ολογράφως & Υπογραφή)

