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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_7678
Μυτιλήνη, 17 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΜΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της
συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 265/22.07.2015) γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο
υλοποίησης του ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που χρηματοδοτείται από δίδακτρα
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Ρόδο.
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.
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σπουδών του εξωτερικού στις Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
[μέγιστη βαθμολογία 30]
o Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σπουδών του εξωτερικού στις Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
[30]
o Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού,
σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο
[20]
2. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β)

υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, (δ) παρουσιάσεις, (ε) χρήση υπολογιστή &
διαχείριση αρχείων και (ζ) βάσεις δεδομένων
[μέγιστη βαθμολογία 15]
o Γνώση τριών (3) ή τεσσάρων (4) από τα παραπάνω αντικείμενα
o Γνώση πέντε (5) ή έξι (6) από τα παραπάνω αντικείμενα
o Γνώση ενός (1) ή δύο (2) από τα παραπάνω αντικείμενα

[10]
[15]
[5]

3. Πιστοποιημένη Άριστη γνώση (Γ2/C2) γνώση αγγλικής γλώσσας

[βαθμολογία 10]

4. Πιστοποιημένη γνώση άλλης, πλην της αγγλικής, ευρωπαϊκής γλώσσας

[βαθμολογία 5]

5.Εμπειρία σε οργάνωση γραφείου / γραμματειακή υποστήριξη
o Εμπειρία άνω των τριών (3) ετών
o Εμπειρία από ένα (1) έως και τρία (3) έτη
o Εμπειρία έως ένα(1) έτος

[μέγιστη βαθμολογία 20]
[20]
[10]
[5]

Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την

σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 265/22.07.2015)
[μέγιστη βαθμολογία 20]
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Το έργο αφορά στην συμμετοχή στις ακόλουθες δράσεις του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»:
 Ενημέρωση του φοιτητολογίου
 Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ενημέρωση του Δ/ντή
 Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την αξιολόγηση
 Προβολή του στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος, καθώς και σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού
 Διαρκής ενημέρωση – επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ.
με παραδοτέα:
 Συμπλήρωση της βάσης δεδομένων των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ.
 Συμπλήρωση και παρακολούθηση οικονομικών εντύπων και δελτίων αναφορικά με τα έσοδα –
έξοδα του Π.Μ.Σ.
 Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την αξιολόγηση
 Προβολή του στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος, καθώς και σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού
 Ενημέρωση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας
Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Επίσης η μη
υποβολή βασικού πτυχίου, πιστοποίησης άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας ( δηλ. επιπέδου
(Γ2/C2)) και χειρισμού Η/Υ(σε ένα τουλάχιστον από τα αναφερόμενα αντικείμενα), συνεπάγεται
τον αποκλεισμό του/της από τη διαδικασία. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των
υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους στα παραπάνω κριτήρια. Οι υποψήφιοι/ες με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνοι/ες που θα επιλεγούν. Σε περίπτωση κωλύματος αυτών
δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
Όλοι οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα ατομικά
φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων και άσκησης ένστασης εντός δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
Επιπλέον, 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 ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος να περιλαμβάνει τα
κάτωθι:
 Πρόταση (συντάσσεται από τον/την ίδιο/α τον/την υποψήφιο/α)
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 Βεβαιώσεις εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)
 Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την Επιτροπή
Επιλογής στη διαμόρφωση εμπεριστατωμένης άποψης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την
προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.
Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογη των προσόντων του και των δυνατοτήτων
που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης
θα είναι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα,28
Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων
προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του
ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2015_7678)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700
Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον/την
υποψήφιο/α πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα
παραληφθούν μετά τις 28/09/2015 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν
μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον/την υποψήφιο/α.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου psemper@rhodes.aegean.gr.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό ημερήσιο τύπο της Ρόδου.
Η Αναπληρώτρια Πρύτανη

Καθηγήτρια
Αμαλία Πολυδωροπούλου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου

