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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: EΛE_2017_2678
Μυτιλήνη, 14 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (ΚΕΠ) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EDIC 2017»
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 319/26.05.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος
«Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EDIC 2017», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για παροχή έργου στη
Μυτιλήνη.
Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του προς
παροχή έργου, καθώς και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσής του, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα
παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες:












Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του
εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχη δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε
οργάνωση και διοίκηση οργανισμού σε διευθυντικό επίπεδο με ευθύνη λήψης αποφάσεων
[βαθμολογία 5]
Αποδεδειγμένη ειδική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα marketing [μέγιστη βαθμολογία 5]
Αποδεδειγμένη ειδική γνώση σε θέματα οργάνωσης λογιστηρίου
[βαθμολογία 10]
Τουλάχιστον Καλή Γνώστη της Αγγλικής Γλώσσας
[μέγιστη βαθμολογία 10]
o Καλή Γνώση
[3]
o Πολύ Καλή Γνώση
[5]
o Άριστη Γνώση
[10]
Εμπειρία και αποδεδειγμένο ενδιαφέρον σε ζητήματα ενημέρωσης κοινής γνώμης
[μέγιστη βαθμολογία 10]
o Εμπειρία έως και πέντε (5) έτη
[3]
o Εμπειρία από πέντε (5) έως και δέκα (10) έτη
[6]
o Εμπειρία από δέκα (10) έτη και άνω
[10}
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης & διαχείρισης υλικού ενημέρωσης κοινής
γνώμης
[μέγιστη βαθμολογία 10]
o Εμπειρία έως και πέντε (5) έτη
[3]
o Εμπειρία από πέντε (5) έως και δέκα (10) έτη
[6]
o Εμπειρία από δέκα (10) έτη και άνω
[10}
Εμπειρία στη χρήση εφαρμογών Η/Υ (MS Office, Adobe Acrobat κ.λπ) και εξοικείωση στη χρήση διαδικτυακών
εφαρμογών και στην διαχείριση ηλεκτρονικών φορμών
[μέγιστη βαθμολογία 10]
o Εμπειρία έως και πέντε (5) έτη
[3]
o Εμπειρία από πέντε (5) έως και δέκα (10) έτη
[6]
o Εμπειρία από δέκα (10) έτη και άνω
[10}

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με τη σχετική
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 319/26.05.2017) [μέγιστη βαθμολογία: 40]
Αντικείμενο του συνεργάτη είναι η διοικητική, οργανωτική, λογιστική υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου, μέλους του δικτύου Europe Direct, η μελέτη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της
κοινής γνώμης του Βορείου Αιγαίου έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης
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της για τα τεκταινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνέπειες τους στην ελληνική πραγματικότητα με έμφαση
σε εκείνη της Περιφέρειας του Βορείου Αιγίου αλλά και η προβολή του παραγόμενου έργου του περί τις δράσεις
του θεσμικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ευρύ κοινό της
Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου κυρίως μέσω εκδηλώσεων, εκπομπών σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα και
δημοσιευμάτων.
Το έργο αφορά στον συντονισμό της υλοποίησης και λειτουργίας του ως άνω φορέα με έμφαση στο:
 Διαχείριση ιστοσελίδας (σύνταξη ανακοινώσεων, επιμέλεια αναρτήσεων κ.λπ) αναφορικά με τα θέματα που
απασχολούν το ΚΕΠ Β. Αιγαίου πλην εκείνων που συνδέονται με την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής
 Υποστήριξη και συντονιστική ευθύνη της Ομάδας Έργου του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης σε θέματα
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας του Βορείου Αιγαίου γύρω από τις προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην εκείνων που συνδέονται με την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής
 Επεξεργασία δεδομένων ενημέρωσης και υποστήριξης δράσεων ΚΕΠ Βορείου Αιγαίου
 Λογιστική επιμέλεια των έργων και των δράσεων που αναλαμβάνει ο/η εν λόγω συνεργάτης στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης σύμβασης
 Έρευνα των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την
επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων του ΚΕΠ Βορείου Αιγαίου
 Επιμέλεια του ενημερωτικού υλικού που αποστέλλεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
σκοπό την προβολή των αρχών, αξιών και δράσεων της Ένωσης στο ευρύ κοινό του Βορείου Αιγαίου
 Επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου Europe Direct που λειτουργούν στον ελλαδικό αλλά και στον
λοιπό ευρωπαϊκό χώρο αλλά και όλων εκείνων των φορέων και οργανισμών περιφερειακής εμβέλειας που
αφορούν στην περιφερειακή ανάπτυξη της συγκεκριμένης νησιωτικής περιοχής και στην ικανότητα τους να
διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αναπτυξιακή πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκει
εφαρμογή στο συγκεκριμένο πεδίο
 Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και ενημέρωσης του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινή γνώμη του Βορείου Αιγαίου, με εξαίρεση ό,τι έχει
σχέση με εκδηλώσεις για την εκπαιδευτική κοινότητα
 Μελέτη των χαρακτηριστικών της κοινής γνώμης της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου έτσι ώστε να καταστεί
αποτελεσματικότερη η σχέση του ΚΕΠ με την τοπική κοινωνία σε θέματα ενημέρωσης περί την ευρωπαϊκή
ενοποίηση και ολοκλήρωση και ιδιαίτερα σε εκείνα που επηρεάζουν την περιφερειακή ανάπτυξη σε μια
νησιωτική περιοχή
 Επιμέλεια συγγραφής πρότασης ανανέωσης λειτουργίας του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου
Αιγαίου υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης) για την τριετία
2018-2020.
Η μη συμμετοχή στη συνέντευξη, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ειδικού συστήματος τηλεδιάσκεψης, οδηγεί
σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.
Καταληκτικά, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους στα παραπάνω
κριτήρια. Ο υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση
κωλύματος αυτών, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς
κατάταξης. Όλες και όλοι οι υποψήφιοι, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων, 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 καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα
κάτωθι:
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών ή πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την κατοχή ειδικής επαγγελματικής
γνώσης στο ανώτατο δυνατό επίπεδο
 Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών που να τεκμηριώνουν τις ανωτέρω απαιτήσεις
 Βεβαιώσεις εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα κ.λπ.)

ΑΔΑ: 6Φ59469Β7Λ-Π7Λ


Λοιπά στοιχεία, κατά την κρίση τους, όπως συστατικές επιστολές και άλλα, που θα βοηθήσουν την επιτροπή
επιλογής στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και
γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογη των προσόντων του και των δυνατοτήτων που παρέχονται
από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι έως έξι (6) μήνες, με
δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και υπό την προϋπόθεση ανανέωσης της συνεργασίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως φορέα υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του Δικτύου
Europe Direct.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017και
ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
«Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EDIC 2017»
(αριθμός πρωτοκόλλου EΛE_2017_2678)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700
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.
Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 23/06/2017 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά
την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο ή την
υποψήφια.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Π. Γρηγορίου (email:
p.grigoriou@soc.aegean.gr).
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(http://www.ru.aegean.gr/).

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου

