
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για υποβολή πρότασης προς κατάρτιση σύμβασης έργου/υπηρεσιών 
  
 
 
 Το ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΓΚ ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς κατάρτιση 
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, για την 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης Ιδρυματικών αναπτυξιακών έργων, όπως 
ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω 
 

1. Αντικείμενο της σύμβασης 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον Επιστημονικό  Διευθυντή  σχετικά με τα αναπτυξιακά 
έργα του Κέντρου 

 Μελέτη και προετοιμασία φακέλου ως άνω έργων 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης ως άνω έργων   

 Οργάνωση προγράμματος έργων και συναντήσεων και επαφών Επιστημονικού Υπευθύνου 
(ΕΥ)  

 Κάθε άλλη διαχειριστική ενέργεια και υπηρεσία απαραίτητη για την ολοκλήρωση των 
αναπτυξιακών έργων 

 
 

2. Ελάχιστα Απαιτούμενα προσόντα 

 Τουλάχιστον 5ετής ευδόκιμος προϋπηρεσία σε Ελληνικό ή διεθνή οργανισμό, ή σε 
δημόσια υπηρεσία, σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.  

 Πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επαρκής για την προφορική και γραπτή επικοινωνία 
γνώση Γαλλικής γλώσσας  

 Ικανότητα χειρισμού υπολογιστών (Word, Excel, χρήση Internet) 
 
3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών  

 Πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 
 
Προσόντα που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται με την 
υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών ή με την συνέντευξη δεν θα ληφθούν υπόψη 
για την τελική επιλογή. Η γνώση ξένων γλωσσών θα εξεταστεί/αξιολογηθεί κατά την 
συνέντευξη. 
 
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
σε σφραγισμένο φάκελο ή θα παραληφθούν από το ΕΚΕΒΕ, εάν υποβληθούν ταχυδρομικά 
ή με ταχυμεταφορά το αργότερο μέχρι την 17η Ιουλίου 2014. 
 

 
 

4. Τρόπος Αξιολόγησης 
 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων που ικανοποιούν όλα τις τυπικές προϋποθέσεις, θα γίνει από 
3μελή επιτροπή με αξιολόγηση ουσιαστικών προσόντων και προφορική συνέντευξη. 
Ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων, αποτελούν: 



1. Προϋπηρεσία (60%) 
2. Συνέντευξη (40%) 

 
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση ψευδούς ή 
ανακριβούς δήλωσης), τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα τους, καθώς και την 
εμπειρία τους με την κατάθεση αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών, βεβαιώσεων 
επαγγελματικής προϋπηρεσίας και λοιπούς τίτλους πιστοποίησης. 
Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με την κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα θα 
αναρτηθεί  στη Διαύγεια και στον ιστότοπο του Κέντρου. 
 
5. Ενστάσεις  

 
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα  δικαιούται να 
προσφύγει στο ΕΚΕΒΕ  εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του ως άνω 
αποτελέσματος στον ιστότοπο του Κέντρου  (www.fleming.gr). 
Η άσκηση  της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής ή με 
ταχυμεταφορά απευθείας στο  Κέντρο (Αλεξάνδρου Φλέμιγκ 34, Βάρη), οπότε θα λαμβάνεται 
υπόψη η ημερομηνία αποστολής. 

  
Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους διαδικασίας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της 
Επιτροπής. 
 
  
  
  
Για πληροφορίες παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: tzoli@fleming.gr 
  
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   
 
 


