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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από το συγκεκριμένο κάθε φορά Έργο,
δύναται να προχωρήσει σε πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού προσωπικού κατηγορίας
Ε.Ε, με σύμβαση μίσθωσης έργου και διάρκεια έως την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου
προγράμματος
Η σχετική διαδικασία έχει ως εξής:
Α) Εγκρίνεται από το Δ.Σ του Ταμείου η σχετική εισήγηση για εκκίνηση της εν λόγω
διαδικασίας, στο πλαίσιο συγκεκριμένου έργου και με Π/Υ που καλύπτεται από κωδικό
του Ταμείου
Β) Αναρτάται στον επίσημο Ιστότοπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου
www.ptaba.gr , η σχετική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, όπου γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις
του Έργου, στον Π/Υ, στα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων καλώντας τους
ενδιαφερόμενους, για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης του έργου να , αποστείλουν
πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλ/κη διεύθυνση ptaba@ptaba.gr εντός τριών (3) ημερών
από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην ιστοσελίδα του Ταμείου, με δυνατότητα
παράτασης με σχετική ανακοίνωση σε αυτή.
Ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
• Θέση Ειδικών Επιστημόνων (ΕΕ) θετικής κατεύθυνσης
• Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση Υπολογιστή
• Διετής εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
• Επιπλέον προσόντα, αναλόγως της φύσης του Έργου
Καθήκοντα θέσης
Θα γίνεται συνοπτική περιγραφή στο φυσικό αντικείμενο καθώς και αναφορά στα
συγκεκριμένα καθήκοντα της θέσης
Διαδικασία επιλογής
Μετά την λήψη ικανοποιητικού αριθμού υποψηφιοτήτων, γίνεται η προεπιλογή των πλέον
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κατάλληλων για τις απαιτήσεις της θέσης από τριμελή Επιτροπή που ορίζει με Απόφασή του
ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ταμείου και ακολουθεί συνέντευξη των υποψηφίων. Στη συνέντευξη
αξιολογούνται η προσωπικότητα του υποψήφιου, η πειστικότητα παρουσίασης, η σχέση των
τυπικών προσόντων του με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και των
προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου, η διαθεσιμότητά σε σχέση με τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία.
Ολοκλήρωση τυπικής διαδικασίας
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνέντευξης , ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα
ειδοποιηθεί με σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση για την υποβολή εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών
αυτοπροσώπως ή με κούριερ στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β.
Αιγαίου, Αργ Εφταλιώτη 3, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη
Η μη υποβολή των κατά περίπτωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Πιστοποιητικό Ξένων
Γλωσσών, πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου, μεταπτυχιακός τίτλος κλπ ), συνεπάγεται τον
αποκλεισμό του από την διαδικασία.
Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί, θα είναι ανάλογη των προσόντων και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο από το συγκεκριμένο Έργο
Προϋπολογισμό. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ίση με την διάρκεια του Έργου με
δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση μετάθεσης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του Έργου.
Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να ανανεωθεί ή να καλύψει πάγιες και διαρκείς
ανάγκες.
Εφ’ όσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο επιλεχθείς Υποψήφιος θα κληθεί
στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου για την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης
Οι μη επιλεχθέντες Υποψήφιοι θα ενημερωθούν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη
διεύθυνσή τους για το αποτέλεσμα της διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή (Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου) έχει το δικαίωμα να
επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση που κατά την κρίση της ο αριθμός
των υποψηφιοτήτων ή /και η ποιότητα των βιογραφικών δεν επαρκούν για την κατάλληλη
στελέχωση της θέσης
Η παρούσα διαδικασία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Β. Αιγαίου www.ptaba.gr
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου
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