ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα , 12 Νοεμβρίου 2021
Αρ. πρωτ.: 172

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Cowork4YOUTH - Collaborative and sharing workspaces: policies for
youth in EEA peripheral regions»
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου
Δυναμικού (Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ.), του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την από
04.10.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (σχετική Ανάληψη Υποχρέωσης
Αρ. Πρωτ: 156/15.10.2021), στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου:
Cowork4YOUTH - Collaborative and sharing workspaces: policies for youth in EEA
peripheral regions το οποίο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία μέσω του Ταμείου για τη Νεανική Απασχόληση των Χορηγιών του ΕΟΧ και της
Νορβηγίας
προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας ,
έναν εξωτερικό συνεργάτη "Οικονομολόγο για την Διαχείριση Έργου - Project Manager"
του ανωτέρω του Ερευνητικού Έργου.
Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη διαχείριση και υποστήριξη του οριζόντιου πακέτου
εργασίας WP1 «Management» και ειδικότερα του Activity «1.1» το οποίο περιλαμβάνει τη
διαχείριση του προγράμματος για λογαριασμό του Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ.), (Συντονιστής Εταίρος),
μέσω της χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος του χρηματοδότη, το συντονισμό των
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Local Managers των εταίρων, τον έλεγχο τήρησης των κανόνων διαχείρισης, τον συνολικό
έλεγχο και την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος.
Εκτιμώμενη διάρκεια: η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως την λήξη του Έργου
(31/1/2024). Σε περίπτωση παράτασης του Έργου δίδεται η δυνατότητα παράτασης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα, τον
προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου.
Προϋπολογισμός: 56.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:
●

Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών.
Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση
από το ΔΟΑΤΑΠ
● Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις επιστήμες του χώρου, γεωγραφίας ή συναφές
αντικείμενο
Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση
από το ΔΟΑΤΑΠ
● Εμπειρία ειδικά στην υλοποίηση / διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων
● Ερευνητική εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα
● Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικών
● Εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων
Επισημαίνεται ότι:
Θα αξιολογηθούν μόνο όσοι υποψήφιοι/ες πληρούν τα ως άνω απαραίτητα προσόντα.
Δικαιολογητικά προς υποβολή:
1.Aίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Τίτλος σπουδών
(εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από τo εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία )
4. Μεταπτυχιακός τίτλος
5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
6. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
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α/α

ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)
Προπτυχιακός
τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ημεδαπής στον τομέα των Οικονομικών
Επιστημών. ή ισότιμος τίτλος σπουδών Ιδρύματος της
αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται
βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

στις επιστήμες του χώρου, γεωγραφίας ή συναφές
αντικείμενο ή ισότιμος τίτλος σπουδών Ιδρύματος

της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται
βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ)
2

3

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β)
Έως 70
Άριστη γνώση Αγγλικών (Γ2)
70 μόρια
Πολύ Καλή γνώση
50 μόρια
Καλή γνώση
30 μόρια
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ)
Έως 420 μόρια
Τουλάχιστον 12 μήνες και μέχρι 60 μήνες ερευνητική 60 μήνες x 7 μόρια= 420
εμπειρία

4

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΗΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (Δ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

5

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (Ε)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ

Τουλάχιστον 12 και μέχρι 24 μήνες εμπειρία στην
διαχείριση ερευνητικών έργων και συντονισμό
ομάδων και συγγραφή παραδοτέων και οργάνωση
εργαστήριων/συνεδρίων και διάχυση αποτελεσμάτων
σε διεθνές επίπεδο στα πλαίσια των έργων
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΚΡΙΤΗΡΙ
ΩΝ Α,
Β, Γ, Δ ,
E

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Έως 168 μόρια

24 μήνες x 7 μόρια= 168

Έως μόρια 658

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Έως 197 μόρια

Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης
υποψηφίων, κατά την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ
άλλων:
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●

η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (40
βαθμοί)
● η οργανωτική ικανότητα (40 βαθμοί)
● η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών (40 βαθμοί)
● η ανάληψη ευθυνών (40 βαθμοί)
● η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (37
βαθμοί)
Στην συνέντευξη θα καλεστούν οι πρώτοι/ες τρεις
υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στα
κριτήρια Α,Β,Γ,Δ,Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έως 855 μόρια

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. www.uehr.gr και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, στο e-mail: uehr@panteion.gr
με κοινοποίηση στο cowork4youth@gmail.com . Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν
γίνονται δεκτές. Η ημερομηνία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Η αξιολόγηση και η επιλογή των αιτήσεων θα γίνει από σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να καλέσει σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν
τις τυπικές προϋποθέσεις και καταλαμβάνουν τις πρώτες τρεις θέσεις στην σχετική
κατάταξη των μορίων (Α, Β, Γ, Δ, Ε). 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 ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση
αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών
από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Η πιστοποίηση του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ.
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα όπως αυτό ισχύει» (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. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη
σύμβασης ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγνωστική, ενώ η τυχόν επιλογή του
αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
3. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής
του προγράμματος ΕΕΑ GRANTS.
Ο Διευθυντής του Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ.

Καθ. Αντώνιος Ροβολής
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑ

:

ΕΠΩΝΥΜΟ

:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

:

Α.Δ.Τ

:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

Τηλ./Κιν./Fax

:

e-mail

:

Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτησή μου στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την θέση του εξωτερικού συνεργάτη Οικονομολόγο για την Διαχείριση
Έργου - Project Management" του κάτωθι Ερευνητικού Έργου:

Cowork4YOUTH - Collaborative and sharing workspaces: policies for youth in EEA
peripheral regions το οποίο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία μέσω του Ταμείου για τη Νεανική Απασχόληση των Χορηγιών του ΕΟΧ και της
Νορβηγίας
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Συνημμένα σας παραθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….
6. ……………………………………………..
7. ……………………………………………..

Αθήνα …./…./2021

Ο/Η Αιτών/ούσα
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