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Σελίδα 1 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 2023/Δ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2019 
Αρ. πρωτ. 1807/5723-19 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 4008/2019-25.02.2019 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΩΖ7Χ469Β4Μ-ΨΟ0 

 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) συνεργάτη 
στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της Δομής Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/-
ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» 
του ΟΠΑ (κωδικός έργου 11257601), το οποίο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την πρα-
κτική, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρημα-
τικότητας στους φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη μεταφο-
ρά τεχνογνωσίας την οποία αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο προς στην κοινωνία, προτίθεται να 
απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) συνεργάτη, για την υποστήριξη δράσεων της Μονά-
δας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 27/02/2019 α-
πόφαση της 10ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ακαδη-
μαϊκού έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6Μ4Λ469Β4Μ-ΥΞΘ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα 
ανατεθεί είναι το εξής:     
 

Υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
σε φοιτητές και απόφοιτους του ΟΠΑ 

 
Οι βασικές δραστηριότητες του φυσικού αντικειμένου του έργου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, τις εξής: 

 Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα επιχει-
ρηματικότητας. 

 Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ (δράσεις προβολής, διαχείριση αιτήσεων 
και δράσεων αξιολόγησης των ιδεών, υποστήριξη ομάδων στη σύνταξη επιχειρημα-
τικού σχεδίου, αξιολόγηση σεμιναρίων διαγωνισμού). 

 Ημέρες Καριέρας Start-Up (δράσεις προβολής, διαχείριση επικοινωνίας με επι-
χειρήσεις και συμμετέχοντες, δημιουργία βάσης δεδομένων με συμμετέχοντες και 
εταιρείες, δημιουργία προγράμματος συνεντεύξεων, επικοινωνία με τους συμμετέ-
χοντες, αξιολόγηση εκδήλωσης). 
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 Υποστήριξη ομάδων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών (συνεδρίες, σύνδεση με 
δίκτυο εμπειρογνωμόνων και συνεργατών, επίβλεψη εξέλιξης ομάδων). 

 Δράσεις δημοσιότητας, προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων (σύνταξη αναφο-
ρών, απολογισμών, μορφότυποι (profiles), διαχείριση online μέσων επικοινωνίας, 
διοργάνωση εκδηλώσεων και ανοικτών σεμιναρίων). 

 Ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου συνεργατών και κοινότητας καινοτομίας και επι-
χειρηματικότητας ΟΠΑ (ανάπτυξη δικτύου και κοινότητας, διαχείριση επικοινωνι-
ών). 

 Κατάρτιση προγραμματισμού δράσεων και προϋπολογισμού, σύνταξη αναφορών 
προόδου, εποπτεία τήρησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης δράσεων. 

Εκτιμώμενη Διάρκεια: Έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης. 
 
Προϋπολογισμός: Έως δώδεκα χιλιάδες (12.000€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομέ-
νων φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστε-
θούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτι-
κές εισφορές, οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.  
 
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 
 
1. Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 

 
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλ-

λοδαπής σε συναφές προς τη θέση αντικείμενο (Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Επιχει-
ρηματικότητα).   

 
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη για την επιλογή, αλλά δεν αποτελεί 

κριτήριο περαιτέρω αξιολόγησης). 
 

4. Τουλάχιστον ένα (1) έτος επαγγελματική προϋπηρεσία στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομί-
ας. 
 

5. Τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσίας στη διαχείριση προγραμμάτων πανεπιστημιακού 
ενδιαφέροντος με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. 
 

6. Γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλ-
λων, γ) Διαδικτύου/πληροφορίες και επικοινωνία (είναι απαραίτητη για την επιλογή, αλ-
λά δεν αποτελεί κριτήριο περαιτέρω αξιολόγησης). 

 
 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων 

1. Εμπειρία σε διαχείριση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων σε θέματα καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας πανεπιστημιακού ιδρύματος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
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α/α Κριτήριο αξιολόγησης Διευκρινίσεις 
Μέγιστος 
βαθμός 

κριτηρίου 

Σχετικό 
βάρος 

κριτηρίου 

1 
Βαθμός Πτυχίου   

(κλίμακα 0-10) 
2 x βαθμός Πτυχίου 20 20% 

2 
Βαθμός ΜΔΕ 

(κλίμακα 0-10) 
Βαθμός ΜΔΕ 10 10% 

3 

Επαγγελματική προϋπηρεσία στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε θέ-
ματα καινοτομίας και επιχειρημα-
τικότητας 

10 βαθμοί για κάθε έτος 
πέραν των ενός (1). Μέ-
γιστη βαθμολόγηση: 2 
έτη, από το 2ο μέχρι και 
το 3ο. 

20 20% 

4 

Επαγγελματική προϋπηρεσία στη 
διαχείριση προγραμμάτων πανε-
πιστημιακού ενδιαφέροντος με 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 

10 βαθμοί για κάθε έτος 
πέραν του ενός (1). Μέ-
γιστη βαθμολόγηση: 2 
έτη, από το 2ο μέχρι και 
το 3ο. 

20 20% 

5 

Συνολική αποτίμηση εικόνας υπο-
ψηφίου όπως αυτή προκύπτει 
από τα απαραίτητα και επιθυμητά 
προσόντα και εξειδικευμένων 
γνώσεων (ενδεικτικά: εμπειρία σε 
διαχείριση ψηφιακών εκπαιδευ-
τικών εργαλείων σε θέματα και-
νοτομίας και επιχειρηματικότη-
τας πανεπιστημιακού ιδρύματος) 
και τις επικοινωνιακές του ικα-
νότητες  

Προσωπική συνέντευξη 
(είναι δυνατή η χρήση 
τηλεπικοινωνιακών μέ-
σων εάν κριθεί αναγκαί-
ο). 

30 30% 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην 
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να είναι συγκε-
κριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς και 
συστημένες στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρό-
σβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υπο-
ψηφίους ασκείται υπέρ του αιτούντος με τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 2472/ 1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με 
στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη δια-
δικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.). 

 
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσ-

κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 
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3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο προσόν και έχουν χορη-
γηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ανα-
γνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

 
4)  Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 του ΠΔ 146/2007 

«Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φο-
ρέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08.2007), σε συνδυασμό με 
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 
50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει 
να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνο-
δευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα. 
 

5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρε-
ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης της σύμβα-
σης στο πλαίσιο του έργου. 

6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη για την 
τήρηση των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.  

 
7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ-

βασης μίσθωσης έργου της παρούσας δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντι-
συμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία 
της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα 
ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του 
ενδιαφερόμενου με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου. 

 
8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/-ων με άλλον/-ους ενδιαφε-
ρόμενο/-ους, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. 

 
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δι-
καιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντι-
συμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχε-
τικών συμβάσεων αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερομένων. 

 

10)  Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή 
του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη σχετική νο-
μοθεσία.  

 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1) Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα). 

 
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά και σύμφωνα με το πρότυπο Europass). 

 
3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον αν ζητηθούν), καθώς 

και συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 
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4) Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση (π.χ. συστατικές 
επιστολές). 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο  μέχρι την Παρα-
σκευή, 22/03/2019 (μέχρι ώρα 15:00). 
 
Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της 
ΔΑΣΤΑ του ΟΠΑ” κωδ. έργου 11257601». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (υποχρεω-
τικά συστημένης) του φακέλου ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 210.8203251, αρμόδια κα. Ελευθερίου Αγγελική (Δευτέρα-Παρασκευή, 
11:00-14:00). 
 
 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ 

 

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης 
Αναπληρωτής Πρύτανη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA 

 
Όνομα: ………………………………………………………………............. 
 
Επώνυμο: ……………………………………………………………............ 
 
Διεύθυνση: ……………………………………………......................... 
 
Τηλέφωνο (Σταθερό και κινητό): ...............................……. 
 
e-mail: ………………………………………………………………............. 
 

 

Προς:  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) συνεργάτη, για 

την υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ/ΟΠΑ, στα 

πλαίσια του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της Δομής Απασχόλησης και Στα-

διοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  

 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/5723-19 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για 
τη θέση του συνεργάτη υποστήριξης δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών 
Δράσεων της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό έργου 11257601. 
 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που 

ορίζει η πρόσκληση.  

 

 

 

 

(Τόπος και ημερομηνία) 
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
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