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ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ακινα, 11/12/2017 

Αρ. Ρρωτ. 76 

 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΑ Α.Ε. 

Η Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ Ρεριουςίασ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Α.Ε. 

(Εταιρεία) προτίκεται να απαςχολιςει με ςφμβαςθ ζργου οριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ (1 ζτουσ),  με 

δυνατότθτα παράταςθσ, ζναν (1) ςυνεργάτθ. 

Το φυςικό αντικείμενο του ζργου που κα ανατεκεί ςυνίςταται ςτθ διοικθτικι υποςτιριξθ των εμπορικϊν 

και εκδοτικϊν δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ απαιτεί: 

 Διοικθτικι, λειτουργικι και οικονομικι υποςτιριξθ εκδόςεων ΟΡΑ (ενδεικτικά: ζκδοςθ 

ςυγγραμμάτων, ςυμβάςεισ με ςυγγραφείσ, παρακολοφκθςθ ΕΥΔΟΞΟΥ, τιμολογιςεισ, διαχείριςθ 

αποκεμάτων και αποκικθσ, διεκπεραίωςθ παραγγελιϊν) 

 Επικοινωνία και ςυνεργαςία με πελάτεσ, εξωτερικοφσ φορείσ, ςυνεργάτεσ και προμθκευτζσ  

Εκτιμϊμενθ διάρκεια: Ζνα (1) ζτοσ, με δοκιμαςτικι περίοδο 2 μθνϊν και δυνατότθτα παράταςθσ. 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να διακζτουν τα εξισ απαραίτθτα προςόντα:  

1. Ρροχπθρεςία ςε αντίςτοιχθ κζςθ με τθν ιδιότθτα του ςυνεργάτθ/ςυμβαςιοφχου ςε ελλθνικά 

Ρανεπιςτιμια ι/και ςε Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) ι/και Επιτροπι Ερευνϊν 

ελλθνικϊν Ρανεπιςτθμίων ι/και Εταιρείεσ Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ Ρεριουςίασ 

Ρανεπιςτθμίων διάρκειασ τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν. 

2. Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ.  

3. Αποδεδειγμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργαςίασ κειμζνου, β) υπολογιςτικϊν 

φφλλων, γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

Επικυμθτά προςόντα:  

1. Επιπλζον προχπθρεςία ςυναφοφσ αντικειμζνου ςε άλλουσ ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ/επιχειριςεισ 
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2. Ικανότθτα άριςτθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, οργανωτικι ικανότθτα και πρωτοβουλία, 

ικανότθτα διοίκθςθσ ζργου (project management), αποτελεςματικότθτα υπό ςυνκικεσ εργαςιακισ 

πίεςθσ 

Βακμολογία αντιςτοιχοφςα ςε προςόντα-κριτιρια 

Η προςμζτρθςθ μονάδων βακμολόγθςθσ πραγματοποιείται κατόπιν τθσ εκπλιρωςθσ όλων των βαςικϊν 

κριτθρίων που βρίςκονται ςε αντικειμενικι ςυνάφεια με τισ απαιτιςεισ του ζργου.   

Α/Α Κριτιριο Αξιολόγθςθσ Ραρατθριςεισ 

Μζγιςτοσ 

Βακμόσ 

Κριτθρίου 

Βαρφτθτα

Κριτθρίου 

1. 

Ρροχπθρεςία ςε αντίςτοιχθ κζςθ ςε 

ελλθνικά Ρανεπιςτιμια ι/και ςε 

Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλίων 

Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) ι/και Επιτροπι 

Ερευνϊν ελλθνικϊν Ρανεπιςτθμίων 

ι/και Εταιρείεσ Αξιοποίθςθσ και 

Διαχείριςθσ τθσ Ρεριουςίασ 

Ρανεπιςτθμίων διάρκειασ 

τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν. 

5 βακμοί για κάκε ζτοσ ςχετικισ 

προχπθρεςίασ μετά το 5ο.  

Μζγιςτθ βακμολόγθςθ: δζκα (10) ζτθ, 

από το 6ο ζωσ το 10ο.   

25 25% 

2. 

Ρροχπθρεςία ςυναφοφσ αντικειμζνου 

ςε άλλουσ ιδιωτικοφσ 

οργανιςμοφσ/επιχειριςεισ 

5 βακμοί για κάκε ζτοσ ςχετικισ 

προχπθρεςίασ.  

Μζγιςτθ βακμολόγθςθ: πζντε (5) ζτθ.   

25 25% 

3. Αγγλικι Γλϊςςα 

Βακμολογείται θ φπαρξθ 

πιςτοποιθτικοφ για άριςτθ γνϊςθ τθσ 

αγγλικισ γλϊςςασ  

10 10% 

4. 

Συνολικι αποτίμθςθ τθσ εικόνασ του 

υποψθφίου (ενδεικτικά αναφζρονται 

θ ικανότθτα επικοινωνίασ, θ 

οργανωτικι ικανότθτα, θ ικανότθτα 

διοίκθςθσ ζργου, και θ δυνατότθτα 

αποτελεςματικότθτασ ςτθν εργαςία 

ςε ςυνκικεσ πίεςθσ) 

Ρροςωπικι ςυνζντευξθ  

(είναι δυνατι θ χριςθ 

τθλεπικοινωνιακϊν μζςων αν αυτό 

κρικεί αναγκαίο) 

40 40% 

 

ΑΛΛΟΙ ΟΟΙ 

1) Τυχόν ενςτάςεισ κατά των αποτελεςμάτων υποβάλλονται ςε αποκλειςτικι προκεςμία πζντε (5) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων ςτθν ιςτοςελίδα του 

Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Οι ενςτάςεισ κα πρζπει επί ποινι απαραδζκτου να είναι 

ςυγκεκριμζνεσ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ιδιοχείρωσ ι αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ, ςτθ 
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διεφκυνςθ: Κεφαλλθνίασ 46, 11251 Ακινα (3οσ όροφοσ). Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτουσ ατομικοφσ 

φακζλουσ και ςτα ςτοιχεία που αφοροφν τουσ λοιποφσ υποψθφίουσ,  αςκείται υπζρ του αιτοφντοσ 

ςφμφωνα με τθν ςυνδυαςτικι εφαρμογι των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, 

υπό τον όρο τιρθςθσ των προβλεπόμενων ςτο υπό ςτοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 ζγγραφο τθσ 

Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, προκειμζνου να αςκιςει τα δικαιϊματά 

του ςφμφωνα με τθ νόμιμθ διαδικαςία (ζγγραφθ αίτθςθ, τεκμθρίωςθ υπζρτερου ζννομου 

ςυμφζροντοσ κλπ). 

2) Υποβλθκείςα υποψθφιότθτα θ οποία δεν πλθροί τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ πρόςκλθςθσ δεν 

βακμολογείται περαιτζρω και απορρίπτεται. 

3) Η πιςτοποίθςθ γνϊςθσ του τίτλου γλωςςομάκειασ αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 π.δ. 

146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ. 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε 

κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), ςε ςυνδυαςμό 

με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του 

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

4) Οι άνδρεσ ενδιαφερόμενοι πρζπει να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να 

ζχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτα πλαίςια του 

ζργου. 

5) Εάν τα επιλεγζντα πρόςωπα είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι, ζχουν προςωπικι ευκφνθ τιρθςθσ των 

προχποκζςεων του άρκρου 31 του Ν. 3528/2007.  

6) Επιςθμαίνεται ότι θ διαδικαςία πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για ςφναψθ ςφμβαςθσ ζργου 

τθσ παροφςθσ δεν είναι διαγωνιςτικι, ενϊ θ τυχόν επιλογι αντιςυμβαλλόμενου ζχει τον 

χαρακτιρα αποδοχισ πρόταςθσ και όχι «πρόςλθψθσ». Η διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ κα 

ολοκλθρωκεί με ςφνταξθ πίνακα κατάταξθσ, ενϊ όςοι επιλεγοφν κα ειδοποιθκοφν κατ’ ιδίαν. Σε 

περίπτωςθ ιςοβακμίασ επιλζγεται κατά ςειρά θ πρόταςθ του ενδιαφερόμενου με τθν μεγαλφτερθ 

εμπειρία και ςυνάφεια αντικειμζνου. 

7) Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου και κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να 

πραγματοποιθκεί αντικατάςταςθ του/των επιλεχκζντοσ/ντων με άλλον/ουσ ενδιαφερόμενο/ουσ 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και ςφμφωνα με τον πίνακα 

κατάταξθσ. 

8) Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δε δεςμεφει τθν Εταιρεία να ςυνάψει 

ςυνεργαςία με τουσ ενδιαφερόμενουσ και δεν γεννά δικαιϊματα προςδοκίασ. Η Εταιρεία διατθρεί 

το δικαίωμα επιλογισ του προςϊπου του αντιςυμβαλλομζνου, κακϊσ και πλιρθ διακριτικι 

ευχζρεια ωσ προσ τθ ςφναψθ ι μθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων αποκλειόμενθσ οποιαςδιποτε 

αξιϊςεωσ των ενδιαφερομζνων. 

9) Η Εταιρεία μπορεί με απόφαςι τθσ να επεκτείνει τθ ςφμβαςθ, εφόςον αυτό επιτρζπεται από τθ 

ςχετικι νομοκεςία.  
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ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Συμπλθρωμζνο ζντυπο πρόταςθσ (βλ. Ραράρτθμα). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα (ςτα ελλθνικά, ςφμφωνα με το Europass). 

3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και πιςτοποιιςεων (απλά αντίγραφα, επικυρϊςεισ μόνο κατόπιν 

απαίτθςθσ). 

4. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ. 

5. Κάκε άλλο ςτοιχείο που κα τεκμθριϊνει τα ςτοιχεία που ηθτοφνται ςτθν πρόςκλθςθ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τισ προτάςεισ τουσ ςτθ διεφκυνςθ Κεφαλλθνίασ 46, 11251 

Ακινα, 3οσ όροφοσ, μζχρι τθν Τετάρτθ 20/12/2017, ϊρα 15:00. Στον φάκελο να αναγράφεται θ φράςθ: 

«Συμμετοχι ςτθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 76/11.12.2017 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθσ Εταιρείασ 

Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ Ρεριουςίασ του ΟΡΑ Α.Ε.».  

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, ιςχφει θ θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ του ταχυδρομείου. 

Τθλζφωνο επικοινωνίασ: 210-8203 726, κα Μάνου Πλγα. 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΑ 

Α.Ε. 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ 

 

 

Κακθγθτισ Βλάςθσ Στακακόπουλοσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 

 

Πνομα : ………………………………………………………………….. 

Επϊνυμο : ………………………………………………………………. 

Δ/νςθ : ……………………………………………………………………. 

Τθλζφωνο : ……………………………………………………………… 

Ε-mail: …………………………………………………………………….. 

 

ΡΟΣ: ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΑ Α.Ε. 

 

ΡΟΤΑΣΗ 

Για ςφναψθ ςυμβάςεωσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου.  

 

Σε απάντθςθ τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 76/11.12.2017 πρόςκλθςισ ςασ, ςασ υποβάλλω πρόταςθ για τθ ςφναψθ 

ςφβαςθσ ζργου με τθν ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΑ Α.Ε. 

Συνθμμζνα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα και όλα τα δικαιολογθτικά που ορίηει θ 

πρόςκλθςθ.  

 

Ημερομθνία:  …./…../2017 

 

(υπογραφή) 

 


