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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: EΛE_2019_12069 

Μυτιλήνη, 02/08/2019 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ» 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του 
Έργου «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ» και κωδικό ΕΛΚΕ 3171, με Επιστημονικά 
Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή ΠΑΠΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, το οποίο χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα, 
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν: 
 
1. Τις διατάξεις του ν.4310/2017 Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
2. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017. «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  
4. Την υπ’ αρ. 127425/Ζ1/26.07.2018 «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ.ΥΟΔΔ). 
5. Την υπ’ αριθμ. 8460/12.09.2018 απόφαση της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τον 
καθορισμό των Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 4392/02.10.2018 τ. Β’). 
6. Την από 31.05.2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του προϋπολογισμού 
του έργου, (ΑΔΑ: Ε285469Β7Λ-1ΦΘ). 
7. Την από 21.06.2019 και αριθμό πρωτοκόλλου EΛE_2019_9774 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
με ΑΔΑ ΩΖ42469Β7Λ-5ΨΠ και α/α καταχώρησης 2272/2019 .  
8. Την από 31.05.2019  απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή 
Αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ΑΔΑ: ΩΕ9Χ469Β7Λ-
1ΒΞ)  
9. Την από 31.07.2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα 
διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΜ3Β469Β7Λ-5ΔΜ) . 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη έως 
είκοσι πέντε (25) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου 
στο Αγρίνιο, στο Αμύνταιο, στη Βέροια, στο Βόλο, στη Δράμα, στην Έδεσσα,  στο Ηράκλειο, στη 
Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κέρκυρα, στην Καβάλα, στην Καλαμάτα, στο Καρπενήσι, στην 
Κοζάνη, στη Λάρισα, στη Λάρνακα, στην Πάτρα, στην Πρέβεζα, στο Πύργο, στη Ρόδο, στις Σέρρες, στα 
Τρίκαλα, στη Φλώρινα, στη Χαλκίδα και στα Χανιά (25 πόλεις). 
 
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 
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απαιτούμενα. 
 
ΘΕΣΗ 1 – Έως είκοσι πέντε (25) συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για τον συντονισμό των 
Τμημάτων 

 Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών του εξωτερικού   [απαιτούμενο, μέγιστη βαθμολογία 10] 

o Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος σχετικό με τις οικονομικές επιστήμες - management ή την 
διαφήμισης ή το  marketing.         [10] 

o Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε άλλου Τμήματος   [απαιτούμενο] 
 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών του εξωτερικού        [μέγιστη βαθμολογία: 10] 

o Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τις οικονομικές επιστήμες - management ή την   
διαφήμιση ή το marketing        [10] 

o Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο  [5] 
 

 Τουλάχιστον Καλή Γνώση (Β2)  μιας Ευρωπαϊκής Γλώσσας             [μέγιστη βαθμολογία: 10] 
o Καλή γνώση (Β2) ή πολύ καλή γνώση (Γ1/C1)     [5] 
o Άριστη Γνώση (Γ2/C2)                       [10] 

 

 Εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων ή συνεδρίων ή επιμορφωτικών προγραμμάτων  
        [μέγιστη βαθμολογία: 15] 

o Εμπειρία έως και έξι (6) μήνες       [10] 
o Εμπειρία από έξι (6) μήνες και άνω      [15] 

 

 Εργασιακή εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων ή της παραγωγής ή της  διαφήμισης 
        [μέγιστη βαθμολογία: 15] 

o Εμπειρία έως και έξι (6) μήνες       [10] 
o Εμπειρία από έξι (6) μήνες και άνω      [15] 

 

 Γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου     [βαθμός 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 64/31.05.2019). 
Στη Συνέντευξη αξιολογούνται η συνολική παρουσία (προσωπικότητα), η διαθεσιμότητα του/της 
υποψηφίου/ας σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η ανάληψη ευθύνης και 
πρωτοβουλιών και 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.        [Μέγιστη βαθμολογία: 30] 
 
Το έργο αφορά στο συντονισμό των Τμημάτων κάθε πόλης που διοργανώνονται σεμινάρια, ήτοι  στο 
Αγρίνιο, στο Αμύνταιο, στη Βέροια, στο Βόλο, στη Δράμα, στην Έδεσσα,  στο Ηράκλειο, στη 
Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κέρκυρα, στην Καβάλα, στην Καλαμάτα, στο Καρπενήσι, στην 
Κοζάνη, στη Λάρισα, στη Λάρνακα, στην Πάτρα, στην Πρέβεζα, στο Πύργο, στη Ρόδο, στις Σέρρες, στα 
Τρίκαλα, στη Φλώρινα, στη Χαλκίδα και στα Χανιά και ειδικότερα: 

 Στην οργανωτική υποστήριξη και μέριμνα της τάξης: Προετοιμασία, επιμελητεία, οργάνωση 
της τάξης, εποπτεία του χώρου και των ηλεκτρονικών μέσων (υπολογιστές, προβολείς κλπ) 
καταγραφή απουσιών και συνεπικουρία του διδάσκοντος για ένα τρίωρο το μήνα στις διά 
ζώσης συναντήσεις του προγράμματος (μια το μήνα). 

 Στην εξεύρεση κατάλληλων χώρων για τις ανάγκες του προγράμματος και εποπτεία 
καθαριότητας, κοσμιότητας κλπ. 

 Στην τήρηση αρχείου excel με τις παρουσίες και τις υπογραφές των διδασκόντων και 
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αποστολή αυτού στον Επιστημονικά Υπεύθυνο έργου. 

 Στην εγγραφή νέων επιμορφούμενων. Διαμεσολάβηση ανάμεσα στους επιμορφούμενους και 
τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, καταγραφή παρατηρήσεων, επικοινωνία, διαμοιρασμός 
εγγράφων, επεξήγηση των οδηγιών προς τους επιμορφούμενους, ενημέρωση διδασκόντων 
για διδακτικά θέματα. 

 Στην διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου και προβολή του προγράμματος στα τοπικά ΜΜΕ, 
σύνταξη δελτίων τύπου, διασύνδεση με τοπικούς φορείς και συλλόγους, διοργάνωση 
προωθητικών ενεργειών και εκστρατειών γνωριμίας, δημιουργία τοπικού προφίλ σε όλα τα 
ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), επαφή με τοπικές αρχές. 

 Στην διοργάνωση πολιτιστικών και επιμορφωτικών δρώμενων στην πόλη διεξαγωγής. 

 Στην εύρεση χορηγών και εκπτωτικών προσφορών προς τους επιμορφούμενους και 
διασύνδεση με τους τοπικούς επιχειρηματίες και φορείς 

 Στην επικοινωνία με τον Eπιστημονικά Yπεύθυνο του Έργου, τους διδάσκοντες και τους 
ιδιοκτήτες των χώρων που πραγματοποιούνται τα μαθήματα. 

 Στην διαχείριση προβλημάτων, που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, και επίλυση 
ζητημάτων, που αντιμετωπίζουν οι επιμορφούμενοι σχετικά με αυτήν, σε συνεργασία με τον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. 

 
Το κόστος θέσης θα ανέρχεται έως του ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) ανά τμήμα 

διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Σε κάθε πόλη δύναται να 

συγκροτηθούν έως τέσσερα (4) τμήματα. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως την 31/12/2020, 

με δυνατότητα ανανέωσης/ παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου.  

 

Ο κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης για παραπάνω από μία πόλεις. 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση επιλογής του/της ίδιου/ιας συνεργάτη/ιδας για την κάλυψη 

παραπάνω της μίας πόλης, τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν αποκλειστικά και συνολικά τον ίδιο/α. 

 
Γενικοί Όροι Πρόσκλησης 

1. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την 
διαδικασία. 

2. 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. 

3. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του 
από τον υποψήφιο. 

4. Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος δεν 
προσέλθει στη συνέντευξη, αυτός απορρίπτεται και δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  

5. 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 άνδρες 
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για 
λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Επίσης, να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή 
υποδικία ή να μη τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.  

6. 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. 

7. Όλοι οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα 
ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων και άσκησης 
ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην 
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 
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8. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 
σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια  η σύναψη ή μη 
σύμβαση, ανάλογα με τις πιστώσεις και τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενη οιασδήποτε 
αξίωση των ενδιαφερομένων. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να 
περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Πρόταση (σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα) 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 

 Αποδεικτικά εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα, κτλ) 

 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 καταλληλόλητα των υποψηφίων. 

 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 26 
Αυγούστου 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 πόλη/εις …….. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ» 

(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2019_12069) 
Λόφος Πανεπιστημίου - Κτίριο Διοίκησης 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης-ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ 

Γραφείο ΙΣ 2.18 
Τηλ. : 22510-36700 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους, την/τις πόλη/εις για 
την/τις οποία/ες ενδιαφέρονται.  
 
Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 26/08/2019 δεν θα 
αξιολογηθούν.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ελένη Πρασσά (τηλ. 6940911716, 
email: eprassa@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 στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr. 

 
 
 

Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη 
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης 

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

http://www.ru.aegean.gr/
ΑΔΑ: 6ΜΖ5469Β7Λ-Δ5Ν
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Όνομα :  
Επώνυμο :  
Πατρώνυμο :  
Μητρώνυμο:  
Ημερ/νία Γέννησης:  
Α.Φ.Μ. :  
Διεύθυνση:  
Τηλέφωνο :  
Email:  
Θέση:  
 
 

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου  
 
ΘΕΜΑ: Πρόταση  στο πλαίσιο της  με αριθμό πρωτ. …………………………………….Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – 
μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ» με κωδικό ΕΛΚΕ 3171, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο 
Καθηγητή Ευστράτιο Παπάνη.  
 
 
 
 
 
 
                                                                          Ο/Η Υποβάλλων/ουσα την Πρόταση 

ΑΔΑ: 6ΜΖ5469Β7Λ-Δ5Ν
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