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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: EΛE_2019_15709 

Μυτιλήνη, 01/11/2019 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«YOUTHShare - A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing 

Economies for NEETs» 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο 

υλοποίησης του Έργου «YOUTHShare - A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient 

and Sharing Economies for NEETs» (2017-1-345), της Πρόσκλησης «Active Youth Call for 

Proposals» (2017-1b) της Πράξης «EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment» 

(https://eeagrants.org/What-we-do/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Youth-Employment) του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και κωδικό ΕΛΚΕ 3067, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον 

Επικ. Καθηγητή κ. Στυλιανό Γκιάλη, το οποίο χρηματοδοτείται από Κεφάλαια του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας,  

 

λαμβάνοντας υπ΄ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του ν.4310/2017 Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017. «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  

4. Την υπ’ αρ. 127425/Ζ1/26.07.2018 «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 

(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ.ΥΟΔΔ). 

5. Την υπ’ αριθμ. 8460/12.09.2018 απόφαση της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

για τον καθορισμό των Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των 

Αντιπρυτάνεων/ισσών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 4392/02.10.2018 τ. Β’). 

6. Την από 11.09.2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του 

προϋπολογισμού του έργου, (ΑΔΑ: ΩΤΟΗ469Β7Λ-ΣΜΗ).  

7. Την από 11.09.2019 και αριθμό πρωτοκόλλου EΛE_2019_13213 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω9ΦΦ469Β7Λ-ΟΥΑ και α/α καταχώρησης 2462/2019.  

https://eeagrants.org/What-we-do/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Youth-
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8. Την από 23.10.2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία ορίστηκε η 

Επιτροπή Αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης 

έργου ΑΔΑ: 6ΙΓ7469Β7Λ-ΜΜΚ)   

9. Την από 29.10.2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία εγκρίθηκε 

το αίτημα διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 655Λ469Β7Λ-5ΦΚ) . 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για 

σύναψη τριών (3)  συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την 

παροχή έργου στην Μυτιλήνη . 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του 

παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού θα 

αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά 

βαθμολογίες για τα κριτήρια που δεν είναι απαιτούμενα. 

 

ΘΕΣΗ 1 – ΕΝΑΣ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ‘Η ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

● Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Οικονομικών ή 

Πολυτεχνικών ή Θετικών ή Κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σπουδών της αλλοδαπής     [απαιτούμενο] 
 

● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, στην οικονομική επιστήμη ή στη 

διαχείριση έργων ή στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη  [βαθμός 10] 

 

● Τουλάχιστον Καλή Γνώση (Β2) της Αγγλικής γλώσσας [μέγιστη βαθμολογία 15] 

o Άριστη Γνώση (Γ2/C2)      [15] 

o Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1)      [10] 

o Καλή Γνώση (B2)       [5] 

 

● Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οικονομική διαχείριση και οργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ    

        [μέγιστη βαθμολογία 30] 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των δώδεκα (12) μηνών   [30] 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία από έξι (6) έως και δώδεκα (12) μήνες [20] 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία έως και έξι (6) μήνες   [10] 

 

● Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οικονομική διαχείριση και οργάνωση ερευνητικών 

(ευρωπαϊκών ή εθνικών) προγραμμάτων   [μέγιστη βαθμολογία 15] 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των δώδεκα (12) μηνών   [15] 

ΑΔΑ: 7ΜΤ0469Β7Λ-ΤΦΜ
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o Αποδεδειγμένη εμπειρία από έξι (6) έως και δώδεκα (12) μήνες [10] 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία έως έξι (6) μήνες    [5] 

 

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που 

έχει οριστεί με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 34/23.10.2018). Στη Συνέντευξη 

αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας, η πειστικότητα 

παρουσίασης της σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις συγκεκριμένες 

επιμέρους ανάγκες της θέσης και των προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του 

έργου αυτής, με έμφαση σε θέματα ολοκληρωμένης οικονομικής διαχείρισης 

Προγραμμάτων, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου 

και η συνολική παρουσία στη Συνέντευξη.    [μέγιστη βαθμολογία 30] 

 

Το έργο, εντάσσεται στο ανωτέρω Πρόγραμμα που έχει στόχο την έρευνα, την 

αξιολόγηση πολιτικών και την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών κατάρτισης με εστίαση 

στους νέους εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤs) στο Μεσογειακό 

ΕΟΧ. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη διαχείριση και υποστήριξη του οριζόντιου 

πακέτου εργασίας WP6 «Management» και ειδικότερα του Activity «6.1» τα οποίo 

περιλαμβάνει την οικονομική διαχείριση του προγράμματος για λογαριασμό του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (Συντονιστής Εταίρος), μέσω της χρήσης του Πληροφοριακού 

Συστήματος του χρηματοδότη, καθώς και την παρακολούθηση της διαδικασίας ορκωτού 

ελέγχου των εταίρων του προγράμματος και την καταβολή των αναλογούντων ποσών 

προς αυτούς. Παράλληλα, το έργο αφορά στο συντονισμό των Local Financial Managers 

των εταίρων και στον έλεγχο τήρησης των κανόνων διαχείρισης και δαπανών των 

Activities όλων των WPs του προγράμματος, αλλά και στη συμμετοχή ή υποβοήθηση του 

Project Manager σε ζητήματα διοίκησης και οργάνωσης σχετικών με την Activity «6.1» 

Δραστηριοτήτων. 

 

Το συνολικό κόστος θέσης ανέρχεται έως του ποσού των δώδεκα χιλιάδων ευρώ 

(12.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών 

εισφορών και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως την λήξη του Έργου (30/04/2022). Σε 

περίπτωση παράτασης του Έργου δίδεται η δυνατότητα παράτασης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα, τον 

προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου. 

 

ΘΕΣΗ 2 – 1   ΈΝΑΣ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  

 

● Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σπουδών της αλλοδαπής, σχετικός με τις Επιστήμες της Πληροφορικής, του 

Πολιτισμού και/ή της Επικοινωνίας     [απαιτούμενο] 

 

ΑΔΑ: 7ΜΤ0469Β7Λ-ΤΦΜ
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● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικός με τις Επιστήμες της 

Πληροφορικής,  του Πολιτισμού και/ή της Επικοινωνίας   [απαιτούμενο] 

 

● Τουλάχιστον Καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής  [μέγιστη βαθμολογία 10] 

o Πολύ Καλή (Γ1/C1) ή Άριστη (Γ2/C2) Γνώση   [10] 

o Καλή Γνώση (Β2)       [5] 

 

● Γνώση σε τεχνολογίες και συστήματα στα αντικείμενα (α) λογισμικά διαχείρισης 

εικόνας, (β) γλωσσών προγραμματισμού στο διαδίκτυο (PHP, CSS, Javascript), (γ) 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS wordpress, Joomla), (δ) ψηφιακές 

παρουσιάσεις, (ε) επεξεργασία εικόνας & βίντεο και (στ) συστήματα διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων      [μέγιστη βαθμολογία: 30] 

o Γνώση πέντε (5) ή έξι (6) από τα παραπάνω αντικείμενα  [30] 

o Γνώση τριών (3) ή τεσσάρων (4) από τα παραπάνω αντικείμενα [20] 

o Γνώση ενός (1) ή δύο (2) από τα παραπάνω αντικείμενα   [10] 

 

● Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην ανάπτυξη λογισμικού ή/και συστήματος 

βάσης δεδομένων ή/και διαχείριση εικόνας   [μέγιστη βαθμολογία 30] 

o Εμπειρία από τέσσερα (4) έτη και άνω     [30] 

o Εμπειρία από   δύο  (2) έως και τέσσερα (4) έτη   [20] 

o Εμπειρία έως δύο (2) έτη       [10] 
        

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που 

έχει οριστεί με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 34/23.10.2018). Στη Συνέντευξη 

αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας, η πειστικότητα 

παρουσίασης της σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις συγκεκριμένες 

επιμέρους ανάγκες της θέσης και των προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του 

έργου αυτής, με έμφαση σε θέματα διαχείρισης εικόνας, γλωσσών προγραμματισμού στο 

διαδίκτυο, διαχείρισης περιεχομένου, ψηφιακών παρουσιάσεων, επεξεργασίας εικόνας & 

βίντεο και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις 

ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία στη Συνέντευξη.   

         [μέγιστη βαθμολογία 30] 

 

Το έργο, εντάσσεται στο ανωτέρω Πρόγραμμα που έχει στόχο την έρευνα, την 

αξιολόγηση πολιτικών και την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών κατάρτισης με εστίαση 

στους νέους εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤs) στο Μεσογειακό 

ΕΟΧ. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην υλοποίηση του Activity «7.17» το οποίο 

περιλαμβάνει την οργάνωση της παραγωγής ταινίας/ντοκιμαντέρ σχετικά με τη μελέτη 

του φαινομένου της ανεργίας των Not in Employment, Education or Training (NEETs), 

όπως η μελέτη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη σύλληψη της ιδέας/σεναρίου, τη διεύθυνση/καθοδήγηση 
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και συντονισμό των εταίρων που θα πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες λήψεις σε 

Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ, τη μετα-παραγωγή (post 

production) της ταινίας/ντοκιμαντέρ και λοιπά συναφή ζητήματα. 

 

Το συνολικό κόστος θέσης ανέρχεται έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών και 

η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως την 30/11/2021. Σε περίπτωση παράτασης του 

Έργου δίδεται η δυνατότητα παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του 

Έργου. 

 

ΘΕΣΗ 3 – ΈΝΑΣ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

● Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Τμήματος Οικονομικών ή 

Πολυτεχνικών ή Κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών 

της αλλοδαπής        [απαιτούμενο] 

 

● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σε Κοινωνικές ή Οικονομικές Επιστήμες 

με έμφαση στην Ανθρωπογεωγραφία ή στην Οικονομική Γεωγραφία ή στην 

Ανθρωπολογία       [απαιτούμενο] 

 

● Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας  [Βαθμολογία: 15] 
 

● Τουλάχιστον Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1) της Αγγλικής γλώσσας 

 [Μέγιστη βαθμολογία: 15] 

o Άριστη Γνώση (Γ2/C2)      [15] 

o Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1)       [10] 

 

 

● Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε δομές τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων 

[μέγιστη βαθμολογία 20] 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των δώδεκα (12) μηνών   [20] 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία από έξι (6) έως και δώδεκα (12) μήνες [15] 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία έως έξι (6) μήνες    [10] 

 

● Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού  

[μέγιστη βαθμολογία 20] 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των δώδεκα (12) μηνών   [20] 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία από έξι (6) έως και δώδεκα (12) μήνες [15] 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία έως έξι και (6) μήνες   [10] 
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Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που 

έχει οριστεί με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 34/23.10.2018). Στη Συνέντευξη 

αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας, η πειστικότητα 

παρουσίασης της σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις συγκεκριμένες 

επιμέρους ανάγκες της θέσης και των προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του 

έργου αυτής, με έμφαση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, τη 

συγγραφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων, αλλά και σε θέματα  δικτύωσης, στρατηγικής 

στόχευσης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος.  [μέγιστη βαθμολογία 30] 

 

Το έργο, εντάσσεται στο ανωτέρω Πρόγραμμα που έχει στόχο την έρευνα, την 

αξιολόγηση πολιτικών και την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων 

εκπαίδευσης/ κατάρτισης με εστίαση στους νέους εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης (ΝΕΕΤs) στο Μεσογειακό ΕΟΧ. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην υλοποίηση 

του Activity «2.1» το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη προτύπων για τη λειτουργία, τη 

επέκταση δραστηριότητας, τη δικτύωση και την προβολή ενός διεθνικού κέντρου 

απασχόλησης (Trans-national Employment Center) και την εποπτεία της εφαρμογής του 

σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία. Επιπλέον, αφορά στην υλοποίηση του Activity 

«3.6» το οποίο περιλαμβάνει την προετοιμασία των εκπαιδευτικών ενοτήτων, τη 

συγγραφή των εγχειριδίων των εκπαιδευομένων και των εγχειριδίων των  εκπαιδευτών 

(στην αγγλική γλώσσα) σχετικά με την απόκτηση δεξιοτήτων σε ανθεκτικούς τομείς της 

οικονομίας (π.χ. αγρο-διατροφή, κυκλική οικονομία και συναφείς με τους παραπάνω 

τομείς δραστηριότητες της κοινωνικής οικονομίας στον Μεσογειακό Ευρωπαϊκό Νότο). 

 

Το συνολικό κόστος θέσης ανέρχεται έως του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων 

σαράντα Ευρώ (7.940,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και 

ασφαλιστικών εισφορών και η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως την λήξη του Έργου 

(30/04/2022). Σε περίπτωση παράτασης του Έργου δίδεται η δυνατότητα παράτασης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα, 

τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου. 

 

Γενικοί Όροι Πρόσκλησης 

1. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό 

του από την διαδικασία. 

2. Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. 

3. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο 

περιεχόμενό του από τον υποψήφιο. 

4. Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο 

υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, αυτός απορρίπτεται και δεν μπορεί να 

αξιολογηθεί περαιτέρω από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  
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5. Για πολίτες κράτους – μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 

αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Οι 

άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές και να μην είναι 

ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 

Επίσης, να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελούν 

υπό δικαστική συμπαράσταση.  

6. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις 

βαθμολογίες τους στα παραπάνω κριτήρια. Οι υποψήφιοι/ες με τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία, ανά θέση συνεργάτη, θα είναι εκείνοι/ες που θα επιλεγούν. Σε 

περίπτωση κωλύματος αυτών δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων 

υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. 

7. Όλοι οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους 

προτάσεων, τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων 

υποψηφίων και άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

8. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση 

προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του 

ευχέρεια  η σύναψη ή μη σύμβαση, ανάλογα με τις πιστώσεις και τις ανάγκες του 

έργου, αποκλειόμενη οιασδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος 

να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

● Πρόταση (σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα) 

● Βιογραφικό σημείωμα 

● Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 

● Αποδεικτικά εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα, 

κτλ) 

● Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν 

την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις 

γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλόλητα των υποψηφίων. 

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την 

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 

Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.  

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς 

σύναψη συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου  

για την θέση…… 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «YOUTHShare» 

(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2019_15709) 
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Λόφος Πανεπιστημίου - Κτίριο Διοίκησης 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης - ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ 

Γραφείο ΙΣ 2.18 

Τηλ. : 22510-36700 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την 
οποία ενδιαφέρονται 

 

Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 15/11/209 δεν 

θα αξιολογηθούν.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Στέλιο Γκιάλη, Μον. 

Επικ. Καθηγητή Τμ. Γεωγραφίας (email: stgialis@aegean.gr).   

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) και στο 

δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr. 

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη 

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ru.aegean.gr/
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Όνομα :  

Επώνυμο :  

Πατρώνυμο :  

Μητρώνυμο:  

Ημερ/νία Γέννησης:  

Α.Φ.Μ. :  

Διεύθυνση:  

Τηλέφωνο :  

Email:  

Θέση:  

 

 

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση  στο πλαίσιο της  με αριθμό πρωτ. 

…………………………………….Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου , για υποβολή προτάσεων 

προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ερευνητικού έργου 

«……………………………………………………………………………………….» της Πράξης με 

Κωδ. ………………, MIS …………………., και κωδικό ΕΛΚΕ ………………….., με 

Επιστημονικά Υπεύθυνο τον …………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ο/Η Υποβάλλων/ουσα την Πρόταση 

ΑΔΑ: 7ΜΤ0469Β7Λ-ΤΦΜ
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