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Μυτιλήνη, 24 Οκτωβρίου 2017 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ «PROteuS – ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ  

ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ» 
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική 
απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 324/25.07.2017) σας 
γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «PROteuS - Προωθώντας την ασφάλεια 
δημιουργώντας μία Μεσογειακή Ομάδα για την Ναυτιλιακή Επιτήρηση» του 
Προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%, 
ενδιαφέρεται για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για 
την παροχή έργου στη 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 – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ (-ΙΔΑ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σπουδών της αλλοδαπής      [απαιτούμενο] 

 Τουλάχιστον Πολύ Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας   [μέγιστη βαθμολογία 30] 
o Πολύ Καλή γνώση       [27] 
o Άριστη Γνώση        [30] 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην υλοποίηση 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σε δράσεις επικοινωνίας και πληροφόρησης. 
        [μέγιστη βαθμολογία 50] 

o Εμπειρία άνω των έξι (6) ετών     [50] 
o Εμπειρία από τρία (3) έως και έξι (6) έτη    [25] 

 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει 
οριστεί με την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 324/25.07.2017).  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, η 
διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική 
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παρουσία στη Συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη 
διαδικασία επιλογής.        [μέγιστη βαθμολογία: 30] 
 
Το έργο αφορά κυρίως στη συμμετοχή στο WP2 “Project Communication” και ειδικότερα στη 
συμβολή στη παραγωγή προωθητικού υλικού (ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου, φυλλάδια, 
ενημέρωση ιστοσελίδας, κλπ.). Επιπλέον, ο Συνεργάτης θα ασχοληθεί με τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων προβολής των αποτελεσμάτων της πράξης. 
 
Το κόστος θέσης του ατόμου που θα επιλεγεί θα ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων 
εννιακοσίων τριάντα ευρώ (5.930,00€) και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής θα είναι 
ανάλογος των καταγεγραμμένων ωρών εργασίας. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως 
την 31/08/2019, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τον 
χρηματοδότη της Πράξης.  
 
ΘΕΣΗ 2 – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ (-ΙΔΑ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 Πτυχιούχος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής   
         [απαιτούμενο] 

 Τουλάχιστον Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας   [μέγιστη βαθμολογία 10] 
o Καλή γνώση        [8] 
o Πολύ Καλή ή Άριστη Γνώση      [10] 

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) 
υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, (δ) παρουσιάσεις, (ε) χρήση 
υπολογιστή & διαχείριση αρχείων και (στ) βάσεις δεδομένων    
          [μέγιστη βαθμολογία 10] 

o Γνώση ενός (1) ή δύο (2) από τα παραπάνω αντικείμενα   [5] 
o Γνώση τριών (3) ή τεσσάρων (4) από τα παραπάνω αντικείμενα  [8] 
o Γνώση πέντε (5) ή έξι (6) από τα παραπάνω αντικείμενα   [10] 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην διαχείριση Ερευνητικών 
Προγραμμάτων ΧΜ-ΕΟΧ, Interreg (Εδαφικής Συνεργασίας, Ελλάδα Κύπρος) 
        [μέγιστη βαθμολογία 50] 

o Εμπειρία άνω των έξι (6) ετών     [50] 
o Εμπειρία από τρία (3) έως και έξι (6) έτη    [25] 

 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει 
οριστεί με την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 324/25.07.2017).  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, η 
διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική 
παρουσία στη Συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη 
διαδικασία επιλογής.        [μέγιστη βαθμολογία: 30] 
 
Το έργο αφορά κυρίως στη συμμετοχή στο WP1 “Project Management” και ειδικότερα στην 
διαχείριση και διοίκηση – παρακολούθηση του έργου, στη διοικητική υποστήριξη, 
ενταλματοποίηση δαπανών, λογιστικοποίηση δαπανών, προέλεγχος επιλεξιμότητας 
δαπανών, εξόφληση δαπανών, στη διοικητική και οικονομική παρακολούθηση 
(παρακολούθηση πορείας υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου), στη σύνταξη και υποβολή 
περιοδικών εκθέσεων προόδου οικονομικού αντικειμένου, καθώς επίσης στη σύνταξη και 
αποστολή φακέλων δαπανών προς πιστοποίηση. 
 
Το κόστος θέσης του ατόμου που θα επιλεγεί θα ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων 
σαράντα  ευρώ (16.040,00€) και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής θα είναι ανάλογος των 
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καταγεγραμμένων ωρών εργασίας. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως την 30/09/2019, 
με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τον χρηματοδότη της 
Πράξης.  
 
ΘΕΣΗ 3 – ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (-ΤΡΙΑ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιοδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σπουδών της αλλοδαπής      [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής   [απαιτούμενο] 

 Τουλάχιστον Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας   [μέγιστη βαθμολογία 10] 
o Καλή γνώση        [8] 
o Πολύ Καλή ή Άριστη Γνώση      [10] 

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) 
υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, (δ) παρουσιάσεις, (ε) χρήση 
υπολογιστή & διαχείριση αρχείων και (στ) βάσεις δεδομένων    
          [μέγιστη βαθμολογία 10] 

o Γνώση ενός (1) ή δύο (2) από τα παραπάνω αντικείμενα   [5] 
o Γνώση τριών (3) ή τεσσάρων (4) από τα παραπάνω αντικείμενα  [8] 
o Γνώση πέντε (5) ή έξι (6) από τα παραπάνω αντικείμενα   [10] 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην χαρτογράφηση ή/και ανάλυση δεδομένων  
        [μέγιστη βαθμολογία 30] 

o Εμπειρία άνω των τριών (3) ετών     [30] 
o Εμπειρία από ένα (1) έως και τρία (3) έτη    [20] 
o Εμπειρία έως και ένα (1) έτος      [10] 

 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει 
οριστεί με την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 324/25.07.2017).  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, η 
διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική 
παρουσία στη Συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη 
διαδικασία επιλογής.        [μέγιστη βαθμολογία: 30] 
 
Το έργο αφορά κυρίως στη συμμετοχή στο WP3 “PROteus Studying” και ειδικότερα στη 
χαρτογράφηση υπαρχοντων τεχνολογιών και εφαρμογών στην ενσωμάτωση τεχνολογιών 
ναυτιλιακής παρακολούθησης ανά τομέα, στη μεθοδολογία για την εφαρμογή της φάσης 
μελέτης, στην συγκριτική αξιολόγηση ανάλυση της MED και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές 
/ περιπτωσιολογικές μελέτες / clusters, καθώς και στην επιστημονική αξιολόγηση των 
κόμβων και της μεθοδολογίας clusters. 
 
Το κόστος θέσης του ατόμου που θα επιλεγεί θα ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων 
τριακοσίων είκοσι ευρώ (3.320,00€) και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής θα είναι ανάλογος 
των καταγεγραμμένων ωρών εργασίας. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως την 
31/12/2017,  με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τον 
χρηματοδότη της Πράξης. 
 
Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη (φυσική παρουσία ή μέσω ειδικού συστήματος 
τηλεδιάσκεψης) οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Επίσης, η μη 
υποβολή των απαιτούμενων τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος 
όπου ζητείται), συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την διαδικασία. Καταληκτικά θα 
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ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ» 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG MED 2014-2020, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ 85% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 15% 

 

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. Όλοι οι 
υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα ατομικά 
φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων και άσκησης ένστασης 
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην  
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να 
περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Πρόταση με σαφή αναφορά στην θέση συνεργάτη για την οποία ενδιαφέρονται 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 

 Αποδεικτικά εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)  

 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 καταλληλότητα των υποψηφίων. 

 
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 φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως Τρίτη, 7 
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ 
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων 

προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση ……. 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  

«PROteuS – ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ  
ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ» 

 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2017_4349) 
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ 
Γραφείο ΙΣ 2.18 

τηλ. : 22510-36700 
Μυτιλήνη, 81100 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την 
οποία ενδιαφέρονται  
 
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 07/11/2017 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου 
δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. 
Σεβαστό Χριστοφίδη (τηλ. 22510-36731, fax 22510-36709, email:  sevastos@aegean.gr). 
 
 
 

mailto:sevastos@aegean.gr
ΑΔΑ: ΩΑΧ3469Β7Λ-4ΔΥ



 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «PROteuS –  
ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ» 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG MED 2014-2020, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ 85% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 15% 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/). 
 
 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανης 
 
 

Καθηγήτρια 
Αμαλία Πολυδωροπούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

http://www.ru.aegean.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΧ3469Β7Λ-4ΔΥ
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