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ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
Πάηξα, 15 Μαΐνπ 2014

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σν Δ ι ι ε λ η θ φ Α λ ν η θ η φ Π α λ ε π η ζ η ή κ η ν (Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ),
ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη έξγν ζε πξνζσπηθφ, ρξνληθήο δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ, κε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Δπειημία ζηνλ Δπξσπατθφ
Νφην: Δπει-θάιεηα θαη ρσξηθνί θαηακεξηζκνί ηεο άηππεο εξγαζίαο ζε ηνπηθέο αγνξέο εξγαζίαο ησλ
ρσξψλ κειψλ ηνπ Νφηνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» κε θσδηθφ ΟΠ 328457 ην νπνίν
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο ζην πιαίζην
ηεο Γξάζεο: «Δλίζρπζε Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλεηψλ/ηξησλ», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 10 «Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο ζηηο 8 πεξηθέξεηεο χγθιηζεο», ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε Καη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ)
ηνπ ΔΠΑ (2007-2013), σο εμήο:
ΘΕΗ 1: Έλαλ (1) Πηπρηνχρν αξρηηέθηνλα κεραληθφ ή κεραληθφ πνιενδνκίαο ρσξνηαμίαο θαη
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ή ηνπνγξάθν κεραληθφ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο δηδαθηνξηθνχ ή
κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ. Απαξαίηεηε είλαη ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο
θαη εκπεηξία ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ πεδίνπ. Θα πξνηηκεζνχλ άηνκα κε γλψζεηο ηζπαληθήο ή θαη
ηηαιηθήο γιψζζαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα φζνπο ππνςήθηνπο θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα σο άλσ προσόντα, ηα θξηηήξηα
επηινγήο κε ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηά βαζκνινγίεο γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε ζα είλαη ηα αθφινπζα:
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Κριτήρια Επιλογής
Βαζκφο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ (x2)
Καηνρή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
Γεκνζηεπκέλν
έξγν
θαη
ινηπή
εξεπλεηηθή
εκπεηξία
ζε
ζέκαηα
νηθνλνκηθήο
γεσγξαθίαο,
ζρεηηθέο
ζπνπδέο κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ
Γεκνζηεπκέλν
έξγν
θαη
ινηπή
εξεπλεηηθή
εκπεηξία
ζε
ζέκαηα
απαζρφιεζεο
θαη
επειημίαο
ζηηο
πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο/ αζηηθέο
αγνξέο εξγαζίαο, ζρεηηθέο ζπνπδέο
κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ
Δξεπλεηηθή
εκπεηξία
ζε
ζέκαηα
νξγάλσζεο, δηεμαγσγήο θαη αλάιπζεο
εξεπλψλ πεδίνπ κε έκθαζε ζε
δεηήκαηα νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο θαη
αγνξψλ εξγαζίαο
Πνιχ θαιή ή θαιή γλψζε ηζπαληθήο ή
θαη ηηαιηθήο γιψζζαο
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ΘΕΗ 2: Έλαλ (1) Πηπρηνχρν ζεηηθψλ ή πνιπηερληθψλ ζπνπδψλ, καζεκαηηθφ κε
ζπνπδέο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ.

δηδαθηνξηθέο

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα φζνπο ππνςήθηνπο θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα σο άλσ προσόντα, ηα θξηηήξηα
επηινγήο κε ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηά βαζκνινγίεο γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε ζα είλαη ηα αθφινπζα:
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Κριτήρια Επιλογής
Καηνρή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
Δκπεηξία
ζε
ζέκαηα
ζηαηηζηηθήο
επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ
Δκπεηξία ζε ζέκαηα ππνινγηζκνχ
ζχλζεησλ δεηθηψλ
Γεκνζηεπκέλν έξγν, θαηά πξνηίκεζε
ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε
θξηηέο
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ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ θαη ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΑΗ
Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο θαη ηε θφξκα ηεο Πξφηαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Α.Π. σο εμήο:
www.eap.gr => Αλαθνηλψζεηο => Γηαθεξχμεηο-Πξνθεξχμεηο => Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο γηα αλάζεζε έξγνπ ζε πξνζσπηθφ (Έξγν: Δπειημία ζηνλ ΔπξσπαΨθφ Νφην).
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ρξεηάδεηαη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (κία θνξά
αλά ζέζε, ρσξίο ζπξξαθή ή ζεξκνθφιιεζε):
1. Πξφηαζε (ρξεηάδεηαη λα δειψλεηαη/δειψλνληαη ε ζέζε/νη ζέζεηο πνπ επηζπκεί ν ελδηαθεξφκελνο)
2. Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Σαπηφηεηαο
3. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα (ζηελ ειιεληθή γιψζζα)
4. Απιέο θαη επαλάγλσζηεο θσηνηππίεο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ηίηισλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα
πξνζφληα ηεο ζέζεο (νη ηίηινη πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχνληαη
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε θαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ΓΙΚΑΣΑ ή ΓΟΑΣΑΠ)
5. Δπίζεκα έγγξαθα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο ζέζεο (π.ρ.
βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά, ζπκβάζεηο, ζπκθσλεηηθά θι.π.)
- Άιια ζπλεγνξνχληα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί ν ελδηαθεξφκελνο (Πξνυπεξεζία, πζηαηηθέο Δπηζηνιέο,
Τπνηξνθίεο, Βξαβεία θ.ιπ.)
ΚΑΣΑΘΔΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη ρξεηάδεηαη πξψηα: λα απνζηείινπλ ειεθηξνληθά ηελ Πξφηαζε θαη ην Αλαιπηηθφ
Βηνγξαθηθφ εκείσκα ζην “anathesi@eap.gr” θαη ζηε ζπλέρεηα: ην θάθειν ππνςεθηφηεηαο κε φια ηα
Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά είηε λα ηνλ θαηαζέζνπλ απηνπξνζψπσο ζηελ έδξα ηνπ Δ.Α.Π.
(παξαθάησ δηεχζπλζε, 1νο φξνθνο, Γξαθείν Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, 8:00-14:00) είηε λα ηνλ
απνζηείινπλ ζηελ έδξα ηνπ ΔΑΠ (παξαθάησ δηεχζπλζε) απνθιεηζηηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή από
16/05/2014 έως και 26/05/2014 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) σο εμήο:
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
ΠΑΡΟΓΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΟΤ 18
263 35 - ΠΔΡΙΒΟΛΑ ΠΑΣΡΧΝ
Τπνβνιή Πξφηαζεο γηα ην Έξγν: Δπειημία ζηνλ ΔπξσπαΨθφ Νφην
ΑΝΑΡΣΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα, κεηά ηελ
έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Δπηινγήο απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή & ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο,
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Α.Π. σο εμήο:
www.eap.gr => Αξρηθή ειίδα => πιαίζην “Γη@χγεηα” => Αλά Δίδνο Απφθαζεο => Πίλαθαο
Δπηηπρφλησλ, Γηνξηζηέσλ, Δπηιαρφλησλ => Έγθξηζε πξαθηηθνχ επηινγήο γηα αλάζεζε έξγνπ ζε
πξνζσπηθφ (Έξγν: Δπειημία ζηνλ ΔπξσπαΨθφ Νφην).
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ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΔΝΣΑΗ
Οη ππνςήθηνη δηαηεξνχλ δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο έσο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
επφκελε ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηε Γη@χγεηα, φπσο θαη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο
αηνκηθνχο θαθέινπο θαη ζηα αηνκηθά θχιια αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ,
θαζψο θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο αζθήζεψο ηνπ.
Γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο,
επηθνηλσλίαο: 2610-367636.
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