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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«ΑΙΓΑΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του 
Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 23/01.06.2018) σας γνωστοποιεί 
ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Αιγαιακό Παρατηρητήριο της Προσφυγικής Κρίσης», το οποίο 
χρηματοδοτείται από το “WENNER-GREN FOUNDATION FOR ANTHROPOLOGICAL RESEARCH, INC”, ενδιαφέρεται για 
τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης - 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 για τα κριτήρια που δεν είναι απαιτούμενα: 
 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή  ισότιμος τίτλος σπουδών του 
εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ       [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ     [βαθμολογία 10] 

 Τουλάχιστον Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας     [μέγιστη βαθμολογία 15] 
o Καλή Γνώση          [5] 
o Πολύ Καλή Γνώση         [8] 
o Άριστη Γνώση          [15] 

 Ερευνητική εμπειρία και αποδεδειγμένο ενδιαφέρον σε ζητήματα αιτούντων άσυλο, προσφύγων και 
μεταναστών          [μέγιστη βαθμολογία 15] 
o Εμπειρία έως ένα (1) έτος        [10] 
o Εμπειρία από ένα (1) έτος και άνω       [15] 

 Αποδεδειγμένη γνώση ή/και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, ψηφιακής τεκμηρίωσης & 
διαχείρισης υλικού επιστήμης και πολιτισμού πολλαπλών τύπων περιεχομένου  [μέγιστη βαθμολογία 10] 
o Εμπειρία έως ένα (1) έτος        [6] 
o Εμπειρία από ένα (1) έτος 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 ένα (1) έτος        [6] 
o Εμπειρία από ένα (1) έτος και άνω       [10] 

 
Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την σχετική 
απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 
23/01.06.2018)           [μέγιστη βαθμολογία 40].  
Στην συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως οι ικανότητες επικοινωνίας, αντίληψης και κρίσης σε σχέση με το 
συντονισμό ανθρώπων και δραστηριοτήτων, τα τυπικά προσόντα σε σχέση με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες 
της θέσης και των προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου, η διαθεσιμότητα σε σχέση με τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου και το ενδιαφέρον τους για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. 
 
Αντικείμενο του Παρατηρητηρίου είναι η συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση και δημόσια διάθεση 
ποικίλων κατηγοριών υλικού που συνδέονται με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό φαινόμενο στο Αιγαίο με 
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χρονική αφετηρία τα τέλη του 2014. Το παρατηρητήριο διατηρεί Αποθετήριο (Βάση Δεδομένων και Ηλεκτρονική 
Βιβλιοθήκη) και σελίδα στο διαδίκτυο.  
 
Το έργο αφορά στο συντονισμό της υλοποίησης και λειτουργίας του ως άνω φορέα με έμφαση στο: 

 Συντονισμό και εποπτεία του έργου της ομάδας των τεκμηριωτών 

 Διαχείριση ιστοσελίδας. Η διαχείριση ενδεικτικά περιλαμβάνει: παρακολούθηση της επικαιρότητας σε σχέση 
με το προσφυγικό-μεταναστευτικό στα νησιά του Αιγαίου, παρακολούθηση των βάσεων δεδομένων κρατικών 
και δια-κρατικών φορέων και των περιοδικών αναφορών διεθνών οργανισμών που αφορούν στο Αιγαίο, 
ιστότοπων και κοινωνικών δικτύων ομάδων που δρουν στα νησιά του Αιγαίου, σύνταξη ενημερωτικών 
δελτίων, επιμέλεια και ανάρτηση δημοσιεύσεων και αναδημοσιεύσεων 

 Διαχείριση σελίδας Facebook 

 Υποστήριξη της Ομάδας Έργου του Παρατηρητηρίου 

 Επεξεργασία δεδομένων 

 Έρευνα της σχετικής με το προσφυγικό και μεταναστευτικό βιβλιογραφίας και συγγραφή βιβλιογραφικών 
καταλόγων 

 Επιμέλεια των φορμών τεκμηρίωσης που υποβάλλονται από τους τεκμηριωτές 

 Επικοινωνία με τους εταίρους του Παρατηρητηρίου και με άλλους φορείς συναφείς με το έργο του 
Παρατηρητηρίου 

 Παρουσία σε δράσεις και εκδηλώσεις οργανώσεων και φορέων στη Λέσβο 

 Διοργάνωση-επιμέλεια εκδηλώσεων, σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου 

 Συντονισμός πρακτικής άσκησης 

 Συγγραφή ετήσιας έκθεσης απολογισμού 
 
Η μη εμφάνιση του/της υποψήφιου/ας στη συνέντευξη (με φυσική παρουσία ή μέσω ειδικού συστήματος 
τηλεδιάσκεψης) οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Επίσης η μη υποβολή βασικού πτυχίου 
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του/ της υποψηφίου/ ιας από την 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 πέντε (5) εργασίμων 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 

 Δισέλιδο σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι/ες θα καταθέσουν ιδέες και προτάσεις για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του Αιγαιακού Παρατηρητηρίου 

 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών  

 Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών που να τεκμηριώνουν τις ανωτέρω απαιτήσεις 

 Βεβαιώσεις εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα κ.λπ.)  

 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. 

 
Το κόστος θέσης του ατόμου που θα επιλεγεί, θα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και 
οκτακοσίων ευρώ (24.800€). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως δεκαοκτώ (18) μήνες, με δυνατότητα 
ανανέωσης/ παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου 
ότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη σύμβασης, ανάλογα με τις πιστώσεις και τις 
ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 
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Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 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 σύμβασης ανάθεσης-
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου  

«Αιγαιακό Παρατηρητήριο της Προσφυγικής Κρίσης» 
 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2018_3466) 
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – ΕΛΚΕ 
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη  

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 20/06/2018 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 ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Πλεξουσάκη (email: 
eplex@sa.aegean.gr). 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
(http://www.ru.aegean.gr/). 
 
 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη 
 
 

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου 
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
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