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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2018_13607 

Μυτιλήνη, 31 Δεκεμβρίου 2018 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δημιουργία 
καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής τουρισμού σε απομακρυσμένες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές με ένα νέο πρότυπο τουριστικής κινητικότητας, 

συνεργασίες πολυεπίπεδων φορέων και δικτύων γνώσης με σκοπό την πρόσβαση των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην τουριστική αγορά» 

 
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 43/28.12.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «BMP/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR “Δημιουργία 
καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής τουρισμού σε απομακρυσμένες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές με ένα νέο πρότυπο τουριστικής κινητικότητας, συνεργασίες 
πολυεπίπεδων φορέων και δικτύων γνώσης με σκοπό την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην τουριστική αγορά» του Προγράμματος INTERREG BALKAN 
MEDITERRANEAN  2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%, ενδιαφέρεται για 
τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης - 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 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

• Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ΑΕΙ, Τμήματος Γεωγραφίας ή Κοινωνικών 
Επιστημών                          [απαιτούμενο] 

• Τουλάχιστον Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας   [μέγιστη βαθμολογία 30] 
o Καλή Γνώση         [10] 
o Πολύ Καλή γνώση       [20] 
o Άριστη Γνώση        [30]    

 

ΑΔΑ: Ψ6ΗΖ469Β7Λ-ΤΗΩ
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• Γνώση γλωσσών προγραμματισμού και πληροφορικών πακέτων διαχείρισης 
δεδομένων  α) Python,  β) R, γ) επεξεργασίας δεδομένων ερωτηματολογίων, και δ) 
χαρτογραφικών δεδομένων     [μέγιστη βαθμολογία 20] 

o Γνώση μίας (1) από τις παραπάνω γλώσσες και πληροφορικών πακέτων  
         [5] 

o Γνώση δύο (2) από τις παραπάνω γλώσσες και πληροφοριακά πακέτα  
         [10] 

o Γνώση τριών (3) από τις παραπάνω γλώσσες και πληροφοριακά πακέτα  
         [15] 

o Γνώση και των τεσσάρων (4) παραπάνω γλωσσών αι πληροφοριακών 
πακέτων         [20] 

• Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στις ανωτέρω γλωσσες προγραμματισμού και 
πληροφοριακών πακέτων διαχείρισης δεδομένων   [βαθμολογία 20] 

  
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 43/28.12.2018). 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, 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 στα παρακάτω πακέτα εργασίας και παραδοτέα:  
 
ΠΕ 2 Επικοινωνία και Διάχυση Έργου, και ειδικότερα στο παραδοτέο Π2.1.1 
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοικωνίας, διάχυσης και δημοσιότητα έργου {Ιστοχώρος για 
έξυπνες συσκευές}. 
Ο Συνεργάτης θα ασχοληθεί με την υποστήριξη του ιστοχώρου για τα ζητήματα του Εταίρου 
επικεφαλής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) σε συνεργασία με τον εταίρο 5 (Δήμος Στροβόλου), ο 
οποίος είναι υπέυθυνος για την δημιουργία και την λειτουργία του ιστοχώρου, θα συλλέγει 
το υλικό και θα ενημερώνει τον ιστοχώρο για τα θέματα που αφορούν τον Εταίρο 
επικεφαλής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), και θα αποστέλλει όλα τα παραδοτέα (μελέτες, ερευνες, 
νέα φωοτογραφίες, κλπ) στο εταίρο 5 (Δήμος Στροβόλου). 
 
ΠΕ3: Ενίσχυση της ικανότητας των ΜΜΕ για επιχειρηματική, κοινωνική και εμπορική 
καινοτομία, και ειδικότερα στο παραδοτέο Π3.1.5 Τουριστικό Επιχειρηματικό μοντέλο 
{Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών, Ερευνητική Αναφορά, Επιχειρηματικό Μοντέλο}.  
Ο Συνεργάτης θα αναρτήσει το ερωτηματολόγιο για την  Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών 
στο διαδικτυακό περιβάλλον και θα συλλέξει τις απαντήσεις. 
 
ΠΕ4: Ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε απομακρυσμένες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές με σκοπό την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού και την 
πρόσβαση σε μείζονες αγορές, και ειδικότερα στο παραδοτέο Π4.1.1 Σχέδιο Αναμόρωσης 
Τουριστικών Επιχειρήσεων {Σχέδιο Τουριστικής Προσπελασιμότητας, Χάρτης 
Συνεδεσιμότητας Τουριστικών Επιχειρήσεων}. 
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Ο Συνεργάτης θα συλλέξει στοιχεία για τις τουριστικές επιχειρήσεις στη Χίο και θα τα 
αναρτήσει στο χάρτη Google.  
 
Το κόστος θέσης του ατόμου που θα επιλεγεί θα ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων 
τραικοσίων σαράντα ευρώ (7.340,00€) και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής θα είναι 
ανάλογος των καταγεγραμμένων ωρών εργασίας. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως 
την 30/06/2020, με δυνατότητα ανανέωσης/ παράτασης εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη 
από τον χρηματοδότη της Πράξης.  
 
ΘΕΣΗ 2 – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ (-ΙΔΑ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

• Πτυχιούχος Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής, στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες    
           [απαιτούμενο]   

• Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σπουδών την αλλοδαπής, σε θέματα πολιτισμού και έρευνας  στις κοινωνικές  ή  
ανθρωπιστικές επιστήμες       [βαθμός 20] 

• Τουλάχιστον Καλή γνώση της Αγγλικής  γλώσσας   [μέγιστη βαθμολογία 10] 
o Καλή γνώση ή Πολύ Καλή Γνώση     [5] 
o 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 βαθμολογία10] 

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] 

 
• Εμπειρία στην έρευνα, ψηφιοποίηση και διαχείριση πολιτισμικών έργων  δράσεων 

και έργων        [μέγιστη βαθμολογία 15] 
o Εμπειρία έως  (1) έτος        [5] 
o Εμπειρία από  (1) έως (3) ετών     [10] 
o Εμπειρία από (1)  έως (5)  έτη  και άνω    [15] 

• Ερευνητικές εργασίες και παρουσιάσεις σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά 
σχετικές με την προβολή του πολιτιστικού κεφαλαίου  [βαθμός 15] 
 

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 43/28.12.2018).  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, 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 στα παρακάτω πακέτα εργασίας και παραδοτέα:  
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ΠΕ3: Ενίσχυση της ικανότητας των ΜΜΕ για επιχειρηματική, κοινωνική και εμπορική 
καινοτομία, και ειδικότερα στο παραδοτέο Π3.1.3 «e-Course Tutors to teach and supervise 4 
Study Modules and the Final Dissertation» / εκπαιδευτής/τρια στη από απόσταση 
εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου   INNOVIMENTOR:  “SME 
TRAINING PROGRAMME AND VIRTUAL DESK” για το δημιουργικό τουρισμό. 
Ο Συνεργάτης θα διδάξει μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τέσσερεις (4) εκπαιδευτικές 
ενότητες που θα παραλάβει από την αναθέτουσα αρχή:  
Α-  Heritage Management 
B- Tourism Planning 
C- Cultural Communication 
D- Destination Branding 
καθώς και θα επιβλέψει τις τελικές εργασίες των εκπαιδευομένων του προγράμματος. Τέλος, 
θα συνεισφέρει στην μελέτη και η κατανόηση των ενοτήτων με σκοπό τη διδασκαλία μέσω εξ 
αποστάσεων εκπαίδευση, η συγκρότηση σώματος 20 ερωτήσεων για κάθε διδακτική ενότητα 
και η διόρθωση των 4 γραπτών εργασιών ανά ενότητα για το σύνολο του σώματος των 
εκπαιδευομένων. 
 
ΠΕ4: Ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε απομακρυσμένες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές με σκοπό την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού και την 
πρόσβαση σε μείζονες αγορές, και ειδικότερα στο παραδοτέο Π4.1.4: Καινοτομία στην 
διαδικασία και την παραγωγή προϊόντων {Μήτρα Ποικιλότητας Τουριστικών Προϊόντων 
και Υπηρεσιών}. 
Ο Συνεργάτης θα ολοκληρώσει τη Μήτρα Ποικιλότητας της Τουριστικής Εμπειρίας στη Χίο 
σε 10 επιλεγμένες γεωθέσεις: Νέα Μονή, Περίκλειστη Πόλη, Ανάβατος, Αυγώνυμα, Πυργί 
Μεστά, Ολύμποι, Κάμπος, Βολισσός, Χώρα, Καταρράκτης. }  
 
Το κόστος θέσης του ατόμου που θα επιλεγεί θα ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων 
εξακοσίων ευρώ (10.600,00€) και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής θα είναι ανάλογος των 
καταγεγραμμένων ωρών εργασίας. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως την 30/09/2019, 
με δυνατότητα ανανέωσης/ παράτασης 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), 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 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 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ «BMP/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR “GENERATING SME PRODUCT AND PROCESS INNOVATION 
WITH A NEW TOURISM MOBILITY MODEL, STAKEHOLDER ALLIANCES AND SKILLS ALLIANCES TO FACILITATE 
THE MARKET UPTAKE OF LOCAL ENTERPRISES IN REMOTE AND SPARSELY POPULATED AREAS” ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG  BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ 85% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 15% 
 

• 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 Τετάρτη, 16 
Ιανουαρίου 2019 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 της Πράξης “INNOViMENTOR” 

(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2018_13607) 
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – ΕΛΚΕ 

Γραφείο ΙΣ 2.18 
Μυτιλήνη, 81100 
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 16/01/2019 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). 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). 
 

 
 
 
 

Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη 
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

mailto:sevastos@aegean.gr
http://www.ru.aegean.gr/
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