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Πρακτικού 223
της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στις 09/02/2018)
___________________________________________________________________
Θέμα 1
Κατακύρωση αποτελέσματος για την υπ. αριθμ. 1451/24.11.2017 πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη ανάθεσης έργου με εξωτερικό
συνεργάτη στην Πράξη ‘‘Πρακτική Άσκηση ΑΣΚΤ’’ mis 5000703
Η Eπιτροπή Ερευνών λαμβάνει γνώση για το από 08.02.2018 πρακτικό της
συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ. αριθμ. 1451/24.11.2017
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη ανάθεσης έργου με εξωτερικό
συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης τη Πράξης ‘‘Πρακτική Άσκηση ΑΣΚΤ’’ mis
5000703.
Μετά από διεξοδική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη
 το από 22.01.2018 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης
 το από 01.02.2018 πρακτικό της Επιτροπής Ερευνών (θέμα 1)
 το από 273/07.02.2018 έγγραφο της κα Π. Λεκαδίτη
 το από 08.02.2018 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης
αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τον κο Βασίλειο Μπακόπουλο
με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει μετά από έγγραφη ειδοποίηση τα
απαιτούμενα για την σύναψη της σύμβασης έγγραφα, ήτοι ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου. Αντικείμενα της
σύμβασης είναι:
 η συνεπικουρία του Ιδρυματικού Υπευθύνου/Επιστημονικών Υπευθύνων
Τμημάτων στην παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης
 εξυπηρέτηση φοιτητών στις διαδικασίες έναρξης, υλοποίησης και
ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης
 επαφές με φορείς απασχόλησης και ενημέρωση που αφορά σε διαδικασίες
εγγραφής και δημοσίευσης θέσεων στο πανελλαδικό πληροφοριακό σύστημα
υποστήριξης πρακτικής άσκησης ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», καθώς και στην
συμπλήρωση εντύπων απαραίτητων για την έναρξη, διεξαγωγή και
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης
 τήρηση αρχείου έντυπου ή/και ηλεκτρονικού
 η οργάνωση/συμμετοχή σε ημερίδες/παρουσιάσεις/συναντήσεις εργασίας
σχετικές με την Πρακτική Άσκηση
 επιμέλεια παραγωγής διαφημιστικού-ενημερωτικού υλικού με πληροφόρηση
σχετικά με την πράξη
 η ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης του συνόλου των
απαιτούμενων εντύπων στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ έως 31.10.2018. Το συνολικό
συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 11.500€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Πράξης ‘‘Πρακτική Άσκηση ΑΣΚΤ’’ mis 5000703.
___________________________________________________________________
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