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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2018_8765
Μυτιλήνη, 14 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 3067 «YOUTHShare - A Place for
Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με την
σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 34/23.10.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο
υλοποίησης του Προγράμματος με κωδικό 3067 «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-NorwayGrants-Fund-for-Youth-Employment) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η οποία
χρηματοδοτείται από Κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας,
ενδιαφέρεται για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, για την παροχή έργου.
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 – COMMUNICATION MANAGER
Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ ΑΤΕΙ Τμήματος Κοινωνικών ή
[απαιτούμενο]
Πολιτικών Επιστημών ή Νομικής ή Επιστημών της
Επικοινωνίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής
Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
[απαιτούμενο]
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Κοινωνικές ή Πολιτικές
[βαθμός 5]
Επιστήμες ή Επιστήμες της Επικοινωνίας, Τμήματος
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής
Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις Κοινωνικές ή Πολιτικές
[βαθμός 10]
Επιστήμες ή Επιστήμες της Επικοινωνίας
Αποδεδειγμένη
εμπειρία
συμμετοχής
σε
ερευνητικά [μέγιστη βαθμολογία 12]
προγράμματα ως ερευνητής/τρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 3067 «YOUTHShare - A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs»
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[12]
Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των τριάντα έξι (36)
μηνών
[8]
 Αποδεδειγμένη εμπειρία από δώδεκα (12) έως και
τριάντα έξι (36) μήνες
[4]
 Αποδεδειγμένη εμπειρία έως και δώδεκα (12) μήνες
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών [μέγιστη βαθμολογία 12]
προγραμμάτων
[12]
 Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των δώδεκα (12) μηνών
[8]
 Αποδεδειγμένη εμπειρία από έξι (6) έως και δώδεκα (12)
μήνες
[4]
 Αποδεδειγμένη εμπειρία έως και έξι (6) μήνες
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση επικοινωνίας/ [μέγιστη βαθμολογία 15]
δημοσιότητα κοινωνικής έρευνας
[15]
 Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των δώδεκα (12) μηνών
[10]
 Αποδεδειγμένη εμπειρία από έξι (6) έως και δώδεκα
(12) μήνες
[5]
 Αποδεδειγμένη εμπειρία έως και έξι (6) μήνες
Αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον έξι (6) μηνών
[βαθμός 16]
διαχείρισης ή επικοινωνίας/δημοσιότητας φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Συνέντευξη
[μέγιστη βαθμολογία 30]
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
επικοινωνίας/ διάχυσης δραστηριοτήτων, 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.
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 (Work Package, WP) WP7 «Communication» και ειδικότερα της Activity
(Δραστηριότητας) «7.1» η οποία στοχεύει στη δημοσιότητα, προβολή και διάδοση των
δράσεων και παραδοτέων αλλά και στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων επικοινωνίας του
Προγράμματος, όπως αυτοί περιγράφονται στην εγκεκριμένη πρόταση υποβολής, το
εγκεκριμένο πλάνο δημοσιότητας και τον προϋπολογισμό αυτού, με εφαρμογή των βέλτιστων
κανόνων και πρακτικών στο σύνολο του έργου. Παράλληλα, το έργο αφορά στο συντονισμό
των Local Communication Managers των εταίρων και στον έλεγχο τήρησης των κανόνων
δημοσιότητας σε όλα τα Activities όλων των WPs του προγράμματος, αλλά και στη συμμετοχή
ή υποβοήθηση του Project Manager σε ζητήματα διοίκησης και οργάνωσης σχετικών με την
Activity «7.1» Δραστηριοτήτων.
Το συνολικό κόστος θέσης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων και εκατόν εξήντα
Ευρώ (62.160,00€), συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ, φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και
πάσης φύσης άλλων νόμιμων κρατήσεων, για χρονική διάρκεια έως την 30/04/2022 με
δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη του
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Χρηματοδότη. Αρχικά θα συναφθεί δωδεκάμηνη σύμβαση μίσθωσης έργου και ποσού δέκα
επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα Ευρώ (17.760,00€) με δυνατότητα ανανέωσης/ παράτασης
ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.
ΘΕΣΗ 2 – FINANCIAL MANAGER
Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Τμήματος
οικονομικών ή πολυτεχνικών ή θετικών ή κοινωνικών
επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής
Τουλάχιστον Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Άριστη
 Πολύ Καλή
 Καλή
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην οικονομική επιστήμη ή
στη διαχείριση έργων ή στην Αστική και Περιφερειακή
Ανάπτυξης, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οικονομική και διοικητική
διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πανεπιστημίων ή
ΤΕΙ/ΑΤΕΙ
 Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των δώδεκα (12) μηνών
 Αποδεδειγμένη εμπειρία από έξι (6) έως και δώδεκα (12)
μήνες
 Αποδεδειγμένη εμπειρία έως έξι (6) μήνες
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οικονομική και διοικητική
διαχείριση
ερευνητικών
(ευρωπαϊκών
ή
εθνικών)
προγραμμάτων
 Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των δώδεκα (12) μηνών
 Αποδεδειγμένη εμπειρία από έξι (6) έως και δώδεκα (12)
μήνες
 Αποδεδειγμένη εμπειρία έως έξι (6) μήνες
Συνέντευξη

[απαιτούμενο]

[μέγιστη βαθμολογία 15]
[15]
[10]
[5]
[βαθμός 10]

[μέγιστη βαθμολογία 30]

[30]
[20]
[10]
[μέγιστη βαθμολογία 15]

[15]
[10]
[5]
[μέγιστη βαθμολογία 30]

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. Η μη
εμφάνιση στη Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.
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 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
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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 στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων και εκατό Ευρώ
(23.100,00€) συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ, φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και πάσης
φύσης άλλων νόμιμων κρατήσεων, για χρονική διάρκεια έως την 30/04/2022 με δικαίωμα
χρονικής παράτασης της σύμβασης εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη του Χρηματοδότη.
Αρχικά θα συναφθεί δωδεκάμηνη σύμβαση μίσθωσης-ανάθεσης έργου και ποσού έξι χιλιάδων
εξακοσίων Ευρώ (6.600,00€) με δυνατότητα ανανέωσης/ παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες
του έργου.
ΘΕΣΗ 3 – RESEARCHER IN SOCIAL SCIENCES – ECONOMIC GEOGRAPHY (Impact of
employment initiatives on NEETs and resilient sectors in MEDITERANNEAN EEA)
Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Τμήματος
Κοινωνικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή
Πολυτεχνικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σπουδών της αλλοδαπής
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Κοινωνικές ή Οικονομικές ή
Πολιτικές Επιστήμες ή στην Ανθρωπογεωγραφία ή στην Αστική
και Περιφερειακή Ανάπτυξη Τμήματος Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε Κοινωνικές ή Οικονομικές ή
Πολιτικές Επιστήμες ή στην Ανθρωπογεωγραφία ή στην Αστική
και Περιφερειακή Ανάπτυξη Τμήματος Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
Τουλάχιστον Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Άριστη
 Πολύ καλή
 Καλή
Αποδεδειγμένη
εμπειρία
συμμετοχής
σε
ερευνητικά
προγράμματα ως ερευνητής/τρια
 Αποδεδειγμένη εμπειρία πάνω από τριάντα έξι (36)
μήνες
 Αποδεδειγμένη εμπειρία από δώδεκα (12) έως και
τριάντα έξι (36) μήνες
 Αποδεδειγμένη εμπειρία έως και δώδεκα (12) μήνες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις κατόπιν κρίσης (σε επιστημονικά
περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων με
κριτές)
 Πάνω από εικοσιένα (21) δημοσιεύσεις
 Από έντεκα (11) έως και είκοσι (20) δημοσιεύσεις
 Έως και δέκα (10) δημοσιεύσεις
Συναφείς με τη θεματική περιοχή του Προγράμματος και της
Θέσης (Νεανική Ανεργία, Τοπικές Αγορές εργασίας, Πολιτικές
Απασχόλησης και ανθεκτικότητα στον Μεσογειακό ΕΟΧ)
επιστημονικές δημοσιεύσεις κατόπιν κρίσης (σε επιστημονικά
περιοδικά και συλλογικούς τόμους με κριτές)

[απαιτούμενο]

[απαιτούμενο]

[απαιτούμενο]

[μέγιστη βαθμολογία 15]
[15]
[10]
[5]
[μέγιστη βαθμολογία 15]
[15]
[10]
[5]
[μέγιστη βαθμολογία 15]

[15]
[10]
[5]
[μέγιστη βαθμολογία 15]
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[15]
 Άνω των έντεκα (11) συναφών δημοσιεύσεων
[10]
 Από έξι (6) έως και δέκα (10) συναφείς δημοσιεύσεις
[5]
 Έως και πέντε (5) συναφείς δημοσιεύσεις
Συναφείς με τη θεματική περιοχή του Προγράμματος και της [μέγιστη βαθμολογία 10]
Θέσης (Νεανική Ανεργία, Τοπικές Αγορές εργασίας, Πολιτικές
Απασχόλησης και ανθεκτικότητα στον Μεσογειακό ΕΟΧ)
δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και
πρακτικά συνεδρίων με κριτές
[10]
 Από δέκα (10) και άνω συναφείς δημοσιεύσεις
[5]
 Έως και εννέα (9) συναφείς δημοσιεύσεις
Συνέντευξη
[μέγιστη βαθμολογία 30]
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 έρευνας και
διεθνών δημοσιεύσεων στις κοινωνικές επιστήμες – οικονομική γεωγραφία και τις πολιτικές
απασχόλησης, 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.
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 κυρίως στην υλοποίηση του WP1 «Stimulate Trans-locally A: A
transnational Research Network on the study of Youth Employment policies in MED ΕEA»
και ειδικότερα των Activities «1.6», «1.10», «1.12», «1.19», «1.24», «1.26» τα οποία
περιλαμβάνουν τη συμβολή στην έρευνα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία, στη
συγγραφή μελετών, επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε επιστημονικά
συνέδρια σχετικά με τις επιπτώσεις των εργασιακών πολιτικών στους ανθεκτικούς τομείς της
οικονομίας, τις επιπτώσεις των εργασιακών πολιτικών στην άνιση αστική και περιφερειακή
ανάπτυξη και τέλος τα αποτελέσματα/ επιπτώσεις των πολιτικών απασχόλησης και
κατάρτισης σε συγκεκριμένους πληθυσμούς. Επίσης, το έργο αφορά στην υποβοήθηση του
Project Manager σε ζητήματα διοίκησης και οργάνωσης σχετικών με το Πακέτο Εργασίας WP1
Δραστηριοτήτων.
Το συνολικό κόστος θέσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων και διακοσίων Ευρώ
(13.200,00€) συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ, φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και πάσης
φύσης άλλων νόμιμων κρατήσεων, για δωδεκάμηνη χρονική διάρκεια από την ημερομηνία
έναρξης και με δυνατότητα ανανέωσης/ παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.
ΘΕΣΗ 4 – RESEARCHER IN SOCIAL SCIENCES – ECONOMIC GEOGRAPHY (Impact of
employment initiatives on NEETs and social & sharing economies in MEDITERANNEAN
EEA)
Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Τμήματος Κοινωνικών ή
Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών
Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής

[απαιτούμενο]
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Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Κοινωνικές ή Οικονομικές ή
Πολιτικές Επιστήμες ή στην Ανθρωπογεωγραφία ή στην Αστική
και Περιφερειακή Ανάπτυξη Τμήματος Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε Κοινωνικές ή Οικονομικές ή
Πολιτικές Επιστήμες ή στην Ανθρωπογεωγραφία ή στην Αστική
και Περιφερειακή Ανάπτυξη Τμήματος Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
Τουλάχιστον Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Άριστη
 Πολύ καλή
 Καλή
Αποδεδειγμένη
εμπειρία
συμμετοχής
σε
ερευνητικά
προγράμματα ως ερευνητής/τρια
 Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των τριάντα έξι (36)
μηνων
 Αποδεδειγμένη εμπειρία από δώδεκα (12) έως και
τριάντα έξι (36) μήνες
 Αποδεδειγμένη εμπειρία έως και δώδεκα (12) μήνες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις κατόπιν κρίσης (σε επιστημονικά
περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων με
κριτές)
 Πάνω από εικοσιένα (21) δημοσιεύσεις
 Από έντεκα (11) έως και είκοσι (20) δημοσιεύσεις
 Έως και δέκα (10) δημοσιεύσεις
Συναφείς με τη θεματική περιοχή του Προγράμματος και της
Θέσης (Νεανική Ανεργία, Τοπικές Αγορές εργασίας, Πολιτικές
Απασχόλησης και κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία στον
Μεσογειακό ΕΟΧ) επιστημονικές δημοσιεύσεις κατόπιν κρίσης
(σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους με κριτές)
 Άνω των έντεκα (11) συναφών δημοσιεύσεων
 Από έξι (6) έως και δέκα (10) συναφείς δημοσιεύσεις
 Έως και πέντε (5) συναφείς δημοσιεύσεις
Συναφείς με τη θεματική περιοχή του Προγράμματος και της
Θέσης (Νεανική Ανεργία, Τοπικές Αγορές εργασίας, Πολιτικές
Απασχόλησης και κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία στον
Μεσογειακό ΕΟΧ) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε
επιστημονικά συνέδρια και πρακτικά συνεδρίων με κριτές
 Από δέκα (10) και άνω συναφείς δημοσιεύσεις
 Έως και εννέα (9) συναφείς δημοσιεύσεις
Συνέντευξη

[απαιτούμενο]

[απαιτούμενο]

[μέγιστη βαθμολογία 15]
[15]
[10]
[5]
[μέγιστη βαθμολογία 15]
[15]
[10]
[5]
[μέγιστη βαθμολογία 15]

[15]
[10]
[5]
[μέγιστη βαθμολογία 15]

[15]
[10]
[5]
[μέγιστη βαθμολογία 10]

[10]
[5]
[μέγιστη βαθμολογία 30]

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 έρευνας και
διεθνών δημοσιεύσεων στις κοινωνικές επιστήμες – οικονομική γεωγραφία και τις πολιτικές
απασχόλησης, διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 3067 «YOUTHShare - A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs»
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ACTIVE YOUTH CALL FOR PROPOSALS» (2017-1B) Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

ΑΔΑ: 7ΘΝΜ469Β7Λ-ΞΒ7
συνολική παρουσία στη Συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό
από τη διαδικασία επιλογής.
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 κυρίως στην υλοποίηση του WP1 «Stimulate Trans-locally A: A
transnational Research Network on the study of Youth Employment policies in MED ΕEA»
και ειδικότερα των Activities «1.6», «1.10», «1.12», «1.19», «1.24», «1.26» τα οποία
περιλαμβάνουν τη συμβολή στην έρευνα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία, στη
συγγραφή μελετών, επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε επιστημονικά
συνέδρια σχετικά με τις επιπτώσεις των εργασιακών πολιτικών στην άνιση αστική και
περιφερειακή ανάπτυξη, στην κοινωνική οικονομία και την οικονομία διαμοιρασμού και
τέλος τα αποτελέσματα/ επιπτώσεις των πολιτικών κατάρτισης σε συγκεκριμένους
πληθυσμούς. Επίσης, το έργο αφορά στην υποβοήθηση του Project Manager σε ζητήματα
διοίκησης και οργάνωσης σχετικών με το Πακέτο Εργασίας WP1 Δραστηριοτήτων.
Το συνολικό κόστος θέσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων και διακοσίων Ευρώ
(13.200,00€) συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ, φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και πάσης
φύσης άλλων νόμιμων κρατήσεων, για δωδεκάμηνη χρονική διάρκεια από την ημερομηνία
έναρξης και με δυνατότητα ανανέωσης/ παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.
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 και γνώσης ξένων γλωσσών
Αποδεικτικά εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)
Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία (π.χ. σύντομη επιστολή κινήτρων/ motivation
letter) 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.
H μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του 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,
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 δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη
σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη
συμβάσεων και σε ποιο αριθμό, ανάλογα με τις πιστώσεις και τις ανάγκες της πράξης,
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
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Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Τετάρτη, 28
Νοεμβρίου 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 συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
για την θέση …….
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος
« YOUTHShare - A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing
Economies for NEETs »
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2018_ 8765)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
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
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 28/11/2018 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου
δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον επίκουρο καθηγητή κ. Στέλιο
Γκιάλη, 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 θα
αναρτηθεί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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