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 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Αθήνα , 22 Μαϊου 2019 

 Αρ. πρωτ.: 29        

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
Το Ερευνητικό Πανεπιςτημιακό Ινςτιτοφτο Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ και Ανθρϊπινου 
Δυναμικοφ (Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ.), του Παντείου Πανεπιςτημίου Αθηνϊν, ςφμφωνα με την από 
20.05.2019 Απόφαςη του Διοικητικοφ Συμβουλίου (ςχετική Ανάληψη Υποχρζωςησ ΑΔΑ: 
64ΜΛ46ΜΞΓΘ-ΞΑΑ), ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνητικϊν Ζργων: 
 

1. “LIFE CLIMATREE” (LIFE14 CCM/GR/000635): «Μια νζα προςζγγιςη για τον υπολογιςμό 

και τον ζλεγχο τησ απορρόφηςησ του διοξειδίου του άνθρακα από τισ δενδρϊδεισ 

καλλιζργειεσ και τισ δυνατότητεσ λειτουργίασ τουσ ωσ περιοχζσ δεξαμενήσ άνθρακα». 

2. “LIFE DEBAG” (LIFE14 GIE/GR/001127): «Ολοκληρωμζνη εκςτρατεία ενημζρωςησ και 

ευαιςθητοποίηςησ για τη μείωςη τησ πλαςτικήσ ςακοφλασ ςτο θαλάςςιο περιβάλλον».  

 

3. “LIFE CONOPS” (LIFE12 ENV/GR/000466): «Ανάπτυξη και επίδειξη διαχειριςτικϊν ςχεδίων 

ζναντι των ενιςχυόμενων από την κλιματική αλλαγή χωροκατακτητικϊν κουνουπιϊν ςτην 

Νότια Ευρϊπη». 

προτίθεται να  απαςχολήςει με Σφμβαςη Ανάθεςησ Ζργου, οριςμζνησ χρονικήσ διάρκειασ , 
ζναν ςυνεργάτη "Οικονομολόγο για την Οικονομική Διαχείριςη και την Διοικητική 
Τποςτήριξη" των ανωτζρω Ευρωπαϊκϊν Ερευνητικϊν Ζργων.  

 
Εκτιμϊμενη διάρκεια: 6 μήνεσ, με δυνατότητα ανανζωςησ μζχρι τη λήξη του 
προγράμματοσ, και αμοιβή ανάλογα με τα οικονομικά ςτοιχεία του ζργου, το φυςικό 
αντικείμενο και με ευθφνη του επιςτημονικά υπευθφνου.  
 
Προχπολογιςμόσ: 10.000,00 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνων φόρων και κρατήςεων.  
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Απαραίτητα Προςόντα Τποψηφίων:  
 

 Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  ςτον τομζα των Οικονομικϊν Επιςτημϊν.   
Για τίτλουσ τησ αλλοδαπήσ πρζπει κατά την αίτηςη να ςυνυποβληθεί η αναγνϊριςη 
από το ΔΟΑΤΑΠ  

 Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςε οικονομικό, διοικητικό ή ςυναφζσ αντικείμενο  

Για τίτλουσ τησ αλλοδαπήσ πρζπει κατά την αίτηςη να ςυνυποβληθεί η αναγνϊριςη 
από το ΔΟΑΤΑΠ  

 Εμπειρία ςτην υλοποίηςη / διαχείριςη ςυγχρηματοδοτοφμενων ευρωπαϊκϊν  
προγραμμάτων LIFE  

 Πολφ καλή γνϊςη Αγγλικϊν ςε γραπτό και προφορικό επίπεδο 

 Πιςτοποιημζνη γνϊςη χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα α) επεξεργαςίασ κειμζνων,  
β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπηρεςιϊν διαδικτφου  

 
Επιθυμητά προςόντα Τποψηφίων  

 Διαχείριςη χρηματοοικονομικϊν και λογιςτικϊν πράξεων 

 Εμπειρία ςτην διοργάνωςη ςυνεδρίων, ημερίδων, εκδηλϊςεων  
 

Επιςημαίνεται ότι: 

Θα αξιολογηθοφν μόνο όςοι υποψήφιοι/εσ πληροφν τα ωσ άνω απαραίτητα 

προςόντα.  

 

Δικαιολογητικά προσ υποβολή: 

1.Aίτηςη 

2. Βιογραφικό ςημείωμα  

3. Τίτλοσ ςπουδϊν  

    (εφόςον ο τίτλοσ ςπουδϊν είναι από τo εξωτερικό απαιτείται ιςοτιμία ) 

4. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ 

5. Βεβαιϊςεισ προχπηρεςίασ  

6. Πιςτοποιητικό ξζνησ γλϊςςασ  

7. Πιςτοποιητικό γνϊςησ Η/Υ 
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγηςησ 

1 Βαθμόσ πτυχίου  

 

2 Βαθμόσ μεταπτυχιακοφ  

 

3 Αποδεδειγμζνη  ςυναφήσ 

επαγγελματική εμπειρία και 

γνϊςη ςτη διαχείριςη / 

υλοποίηςη ευρωπαϊκϊν 

προγραμμάτων, LIFE κατά 

προτεραιότητα 

4 Επαγγελματική εμπειρία ςτη 

διαχείριςη χρηματοοικονομικϊν 

και λογιςτικϊν πράξεων 

5 Επαγγελματική εμπειρία ςτην 

διοργάνωςη ςυνεδρίων, 

ημερίδων, εκδηλϊςεων 

6 Συνζντευξη ενϊπιον Επιτροπήσ 

Αξιολόγηςησ υποψηφίων 

 

Η παροφςα πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ δημοςιεφεται ςτην ιςτοςελίδα του 
Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. www.uehr.gr και ςτην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 

Οι αιτήςεισ και τα δικαιολογητικά πρζπει να κατατεθοφν ηλεκτρονικά εντόσ δεκαπζντε (15) 

ημερϊν από την ημερομηνία δημοςίευςησ τησ προκήρυξησ, ςτο  e-mail: uehr@panteion.gr. 

Αιτήςεισ μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ δεν γίνονται δεκτζσ. Η ημερομηνία του ηλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη τησ ημερομηνίασ υποβολήσ τησ αίτηςησ. 

 

Η αξιολόγηςη και η επιλογή των αιτήςεων θα γίνει από ςχετική Επιτροπή Αξιολόγηςησ.  
Η Επιτροπή Αξιολόγηςησ δφναται να καλζςει ςε ςυνζντευξη τουσ υποψήφιουσ που πληροφν 
τισ τυπικζσ προχποθζςεισ. Η απόφαςη τησ αξιολόγηςησ θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του 
Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. www.uehr.gr. 
 

Υποψήφιοσ/α που επιθυμεί να υποβάλει ζνςταςη ςχετικά με το αποτζλεςμα (απόφαςη 

αποδοχήσ αποτελεςμάτων) δικαιοφται να προςφφγει εντόσ (5) πζντε εργάςιμων ημερϊν 

από την κοινοποίηςη τησ ωσ άνω απόφαςησ.  
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1.  Η πιςτοποίηςη του τίτλου γλωςςομάθειασ αποδεικνφεται με βάςη το άρθρο 1 π.δ. 

146/2007 «Τροποποίηςη διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε 

θζςεισ φορζων του δημοςίου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α’), ςε 

ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τησ παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηςη 

του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.......» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). 

2. Η  πιςτοποίηςη τησ γνϊςησ χειριςμοφ Η/Υ αποδεικνφεται με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ 

ή και μεταπτυχιακοφσ, Πανεπιςτημιακήσ ή/και Τεχνολογικήσ εκπαίδευςησ, από την 

αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι υποψήφιοι ζχουν παρακολουθήςει 

τζςςερα τουλάχιςτον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικήσ ή γνϊςησ 

χειριςμοφ Η/Υ. Καθζνα από τα τζςςερα αυτά μαθήματα μπορεί να ζχει πραγματοποιηθεί 

ςτο πλαίςιο τησ απόκτηςησ τίτλου ςπουδϊν είτε Πανεπιςτημιακήσ (Π.Ε), είτε Τεχνολογικήσ 

(ΤΕ) Εκπαίδευςησ είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ καθϊσ και με 

πιςτοποιητικά επίςημα αναγνωριςμζνα από τον Α.Σ.Ε.Π. 

3. Επιςημαίνεται ότι η διαδικαςία πρόςκληςησ υποβολήσ προτάςεων για ςφναψη 

ςφμβαςησ ανάθεςησ ζργου τησ παροφςησ δεν είναι διαγνωςτική, ενϊ η τυχόν επιλογή του 

αντιςυμβαλλόμενου ζχει το χαρακτήρα αποδοχήσ πρόταςησ και όχι «πρόςληψησ». 

4.  Η ανάθεςη του ζργου θα γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Οδηγό εφαρμογήσ 

των προγραμμάτων. 

 

 

 

Ο Διευθυντήσ του Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. 

 

 

 

Αναπλ. Καθ. Αντϊνιοσ Ροβολήσ 
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ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 

 

ΟΝΟΜΑ 
:  

ΕΠΩΝΤΜΟ :  

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ :  

Α.Δ.Σ :  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ :  

Σηλ./Κιν./Fax :  

e-mail :  

 

Παρακαλϊ να δεχθείτε την αίτηςή μου ςτα πλαίςια τησ πρόςκληςησ εκδήλωςησ 

ενδιαφζροντοσ για την θζςη του "Οικονομολόγου για την Οικονομική Διαχείριςη και την 

Διοικητική Τποςτήριξη" των κάτωθι Ευρωπαϊκϊν Ερευνητικϊν Ζργων:  

 

1. “LIFE CLIMATREE” (LIFE14 CCM/GR/000635): «Μια νζα προςζγγιςη για τον υπολογιςμό 

και τον ζλεγχο τησ απορρόφηςησ του διοξειδίου του άνθρακα από τισ δενδρϊδεισ 

καλλιζργειεσ και τισ δυνατότητεσ λειτουργίασ τουσ ωσ περιοχζσ δεξαμενήσ άνθρακα». 

2. “LIFE DEBAG” (LIFE14 GIE/GR/001127): «Ολοκληρωμζνη εκςτρατεία ενημζρωςησ και 

ευαιςθητοποίηςησ για τη μείωςη τησ πλαςτικήσ ςακοφλασ ςτο θαλάςςιο περιβάλλον».  

 

3. “LIFE CONOPS” (LIFE12 ENV/GR/000466): «Ανάπτυξη και επίδειξη διαχειριςτικϊν ςχεδίων 

ζναντι των ενιςχυόμενων από την κλιματική αλλαγή χωροκατακτητικϊν κουνουπιϊν ςτην 

Νότια Ευρϊπη». 
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υνημμζνα ςασ παραθζτω τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά  

 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. …………………………………………….. 

7. …………………………………………….. 

 

Αθήνα …./…./2019 

 

 

Ο/Η Αιτϊν/οφςα 
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