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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη Διαχείριση
και το Συντονισμό (ΠΕ1), τις Μελέτες – Έρευνα (ΠΕ3), την
Ανάπτυξη των Υποδομών PHYGITAL (ΠΕ4), την Πιλοτική

Εφαρμογή του Μοντέλου DGML (ΠΕ5) και την Ίδρυση του Δικτύου
Phygital (ΠΕ6) στο πλαίσιο του έργου Phygital

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΩΝ  ΟΜΟΤΙΜΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ,  σύμφωνα  με  την  υπ.  Αρ.  Πρωτ.  02/2018  από
15/01/2018 σχετική απόφαση των εταίρων σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
PHYGITAL:  “Catalysing  innovation  and  entrepreneurship,  unlocking  the  potential  of
emerging productive and business models”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού
Προγράμματος  Συνεργασίας  Interreg  V-B  Balkan-Mediterranean  2014-2020,
συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από
εθνικούς  πόρους  κατά  15%,  ενδιαφέρεται  για  τη  σύναψη μίας  (1)  σύμβασης  μίσθωσης  έργου
ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PHYGITAL – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α1. Το έργο Phygital
Το έργο Phygital «Catalysing innovation and entrepreneurship unlocking the potential of emerging
production  and  business  models»  («Εκκινώντας  την  καινοτομία  και  την  επιχειρηματικότητα,
απελευθερώνοντας τις προοπτικές αναδυόμενων παραγωγικών και επιχειρηματικών μοντέλων»),
σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B
«Βαλκανική - Μεσόγειος 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 1, Θεματικός Στόχος 3, Επενδυτική
Προτεραιότητα 3a, Ειδικός Στόχος 1.1) με συνολικό προϋπολογισμό 855.172,79 € και διάρκεια
υλοποίησης 24 μήνες.

Το  έργο  Phygital  επιδιώκει  την  πιλοτική  εφαρμογή,  την  αξιολόγηση  και  την  προώθηση  ενός
αναδυόμενου παραγωγικού και επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο στηρίζεται στη σύζευξη των
παγκόσμιων  ψηφιακών  κοινών  γνώσης  από  διάφορα  έργα  ανοικτού  σχεδιασμού,  με  τις
τεχνολογίες  κατανεμημένης  κατασκευής,  όπως  οι  τρισδιάστατοι  (3Δ)  εκτυπωτές  και  οι  CNC
εργαλειομηχανές. Σπόροι αυτού του μοντέλου, το οποίο αναφέρεται ως “σχεδιάζουμε παγκόσμια,
κατασκευάζουμε τοπικά” (design global, manufacture local – εφεξής εν συντομία DGML), έχουν
αναδειχθεί  από  πολυάριθμα  επιτυχημένα  έργα  προσανατολισμένα  στα  κοινά  σε  παγκόσμια
κλίμακα, τα οποία έχουν εισάγει καινοτόμες πρακτικές οργάνωσης και επιχειρηματικότητας.
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Το  έργο  στοχεύει  στη  βελτίωση  των  τοπικών  ικανοτήτων  για  καινοτομία,  αξιοποιώντας  την
παγκόσμια διαθέσιμη γνώση για την αντιμετώπιση τοπικών προκλήσεων. Ταυτόχρονα, μέσω της
δημιουργίας  ισχυρών  διακρατικών  δεσμών  συνεργασίας  επιδιώκεται  η  υποστήριξη  νέων  και
υφιστάμενων  επιχειρηματικών  εγχειρημάτων,  συμπεριλαμβανομένων  αυτών  της  κοινωνικής
οικονομίας.

Το  έργο  Phygital  υιοθετεί  μια  πολυεπίπεδη  προσέγγιση  για  τη  σύγκλιση  διαφορετικών
εμπλεκόμενων μερών και την ανάπτυξη συνεργιών σε τοπικό, διακρατικό και παγκόσμιο επίπεδο,
μέσα από:

1) τη δημιουργία μίας πολύγλωσσης πλατφόρμας ανοικτής γνώσης, η οποία θα φιλοξενεί, θα
οργανώνει και θα διαχέει τα παγκόσμια γνωσιακά κοινά,

2) την ανάπτυξη και διασύνδεση ανοικτών συνεργατικών χώρων παραγωγής (makerspaces),
εξοπλισμένων  με  τεχνολογίες  κατανεμημένης  κατασκευής,  για  την  προώθηση σχετικών
τοπικών πρακτικών σε μία σειρά επεκτάσιμων πιλοτικών προγραμμάτων που θα λάβουν
χώρα  σε  3  θεματικές  περιοχές:  την  αγροτική  παραγωγή  (Ελλάδα),  τις  κοινωνικές
δημιουργικές πρακτικές (Κύπρος) και την πολιτιστική κληρονομιά (Αλβανία), και

3) την υποστήριξη των αναδυόμενων επιχειρηματικών πρακτικών με την ίδρυση του Δικτύου
Phygital,  ένα  ανοικτό,  αποκεντρωμένο  επιχειρηματικό  και  επαγγελματικό  δίκτυο,
αφιερωμένο στην ενδυνάμωση της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε
διακρατικό επίπεδο.

Το διακρατικό εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από επτά (7) οργανισμούς από την Ελλάδα,
την Κύπρο και την Αλβανία, και συγκεκριμένα:

• LP - ΕΕΛΛΑΚ Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών (Ελλάδα - Επικεφαλής Εταίρος)
• PP2  -  Οργάνωση  για  την  έρευνα,  την  τεκμηρίωση  και  την  προώθηση  των  ομότιμων

πρακτικών (Ελλάδα)
• PP3 - Πολιτιστικό και Ερευνητικό Ίδρυμα ARTos (Κύπρος)
• PP4 - Open Labs (Αλβανία)
• PP5 - Δήμος Βορείων Τζουμέρκων (Ελλάδα)
• PP6 - Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Κύπρος)
• PP7 - Εθνικό Κέντρο Λαογραφικών Δραστηριοτήτων (Αλβανία)

Οι ομάδες στόχευσης του έργου PHYGITAL περιλαμβάνουν: τοπικούς καινοτόμους επιτηδευματίες
και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αγρότες, καλλιτέχνες και πολιτισμικούς φορείς, καθώς και
μεμονωμένους ακτιβιστές και κοινότητες που συνεισφέρουν σε συνεργατικά έργα και έργα ανοικτού
σχεδιασμού, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Γενικότερα, το έργο στοχεύει να κινητοποιήσει και να
ενθαρρύνει  περισσότερους  ανθρώπους  να  εργαστούν  προς  την  επίτευξη  θετικού  κοινωνικού
αντίκτυπου,  μέσω του συνεργατικού σχεδιασμού και  συμπαραγωγής νέων λύσεων για  τοπικές
προκλήσεις, και τον ανοικτό διαμοιρασμό αυτής της ωφέλειας.

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η γεφύρωση των εδαφικών ανομοιογενειών της περιοχής της
ευρύτερης Βαλκανικής - Μεσογείου, μέσω της πιλοτικής ανάπτυξης, αξιολόγησης και προώθησης
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ενός αναδυόμενου παραγωγικού και επιχειρηματικού μοντέλου που αναμένεται να ενισχύσει τη
γενικότερη  ανταγωνιστικότητα  και  καινοτομία  της  περιοχής,  υιοθετώντας  μορφές  κοινωνικής
καινοτομίας. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

1. Η ανάπτυξη των συνθηκών και των τεχνολογικών και κοινωνικών δυνατοτήτων που θα
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ατόμων σε ανοικτές συνεργασίες.

2. Η βελτίωση της γνώσης αναφορικά με τις υφιστάμενες συνθήκες επιχειρηματικότητας που
επικρατούν στους θεματικούς τομείς του έργου.

3. Η  ενδυνάμωση  των  δυνατοτήτων  των  τοπικών  φορέων  στην  καινοτομία,  τη  διάχυση
γνώσεων, εργαλείων και τεχνογνωσίας.

4. Η δικτύωση των τοπικών φορέων και η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ τους.
5. Η  βελτίωση  της  συνεργασίας  σε  διακρατικό  επίπεδο  μέσω  της  ελεύθερης  ανταλλαγής

γνώσεων και εμπειριών.
6. Η  βελτίωση  των  στρατηγικών  και  των  πολιτικών  για  την  υποστήριξη  της  ανοικτής

καινοτομίας.
7. Η επιτάχυνση της καινοτόμου επιχειρηματικής πρωτοβουλίας ως ανταπόκριση σε τοπικές

προκλήσεις.
8. Η  υποστήριξη  των  ΜΜΕ  στην  ανάπτυξη  καινοτόμων  λύσεων  μέσω  προτύπων  και

καθοδήγησης.
9. Η αύξηση του αριθμού των ατόμων που συμβάλουν σε αντίστοιχα έργα και βιοπορίζονται

από αυτή τη δραστηριότητα.
10. Η κινητοποίηση ατόμων και φορέων προς τη συνεργασία για κοινωνικό όφελος.
11. Η ενίσχυση των συμπράξεων και της επιχειρηματικής υποστήριξης μέσω ενός διακρατικού,

ανοικτού και αποκεντρωμένου δικτύου επαγγελματιών και επιχειρήσεων.
12. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και  του γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος

στην  περιοχή,  με  την  παροχή  εναλλακτικών  εργαλείων  στήριξης  της  καινοτόμου
επιχειρηματικότητας και συνεργατικής χρηματοδότησης.

13. Η βελτίωση των προοπτικών του τομέα της κοινωνικής οικονομίας,  ως μοχλό έξυπνης,
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και απασχόλησης.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα και παραδοτέα του έργου χωρίζονται σε τρεις (3) αλληλένδετες κατηγορίες:

• Α. Εργαλεία και μέθοδοι υλικής και ψηφιακής μορφής (physical & digital → 
PHYGITAL)
◦ Μια τεχνο-κοινωνική πλατφόρμα για τον ανοικτό διαμοιρασμό γνώσης, τεχνογνωσίας, 

εργαλείων και σχεδίων.
◦ Τρεις εξοπλισμένοι χώροι συνεργατικής παραγωγής, ανοικτοί προς τις τοπικές 

κοινότητες (makerspaces).
◦ Μελέτες και ερευνητικές εκθέσεις αναφορικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, προκλήσεις 

και προοπτικές των τοπικών οικονομιών.
◦ Προτάσεις για τη θέσπιση πολιτικών υποστήριξης και αξιοποίησης της ανοικτής 

καινοτομίας.
• Β. Καινοτόμες πρακτικές & δεξιότητες

◦ Τρία πιλοτικά προγράμματα με δυνατότητα κλιμάκωσης και τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
πρότυπα προϊόντα για πέντε (5) ΜΜΕ/ κοινωνικές επιχειρήσεις σε κάθε περιοχή.
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◦ Κατάρτιση και υποστήριξη τοπικών επιχειρηματιών στην ανοικτή και επιχειρηματική 
καινοτομία.

• Γ. Δικτύωση και ενίσχυση δυνατοτήτων
◦ Ένα ανοικτό αποκεντρωμένο δίκτυο που θα λειτουργεί σε διακρατικό επίπεδο για την 

υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
◦ Ένα κοινό σχέδιο βιωσιμότητας.
◦ Ενίσχυση  δυνατοτήτων  και  προώθηση  του  προτεινόμενου  παραγωγικού  και

επιχειρηματικού μοντέλου.

Α2. Αντικείμενο της Σύμβασης
Συγκεκριμένα  η  σύμβαση θα  αφορά  την  απασχόληση  στα  παρακάτω Πακέτα  Εργασίας  (ΠΕ),
σύμφωνα  με  το  οριστικοποιημένο  Application  Form  (Φόρμα  Αίτησης)  και  το  αντίστοιχα
οριστικοποιημένο Justification of Budget Form (Φόρμα Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού):

• ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός

• ΠΕ3: Μελέτες – Έρευνα  

• ΠΕ4: Ανάπτυξη των Υποδομών Phygital  

• ΠΕ5: Πιλοτική Εφαρμογή του Μοντέλου DGML

• ΠΕ6: Ίδρυση του Δικτύου Phygital

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα στοιχεία που
αναφέρονται στις ακόλουθες ενότητες.

Αριθμός θέσεων: μία (1)

Ειδικότητα: Ερευνητής – συντονιστής δράσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης και προώθησης των
ομότιμων πρακτικών

Αντικείμενο της σύμβασης:  Αντικείμενο της παρούσας θέσης αφορά το γενικό συντονισμό των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και των δράσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης και
προώθησης των ομότιμων πρακτικών και της ανοικτής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του έργου
Phygital.

Συγκεκριμένα,  οι  δράσεις  που θα κληθεί  να διεκπεραιώσει  ο υποψήφιος,  σε αντιστοιχία  με  τα
Παραδοτέα του έργου, σύμφωνα με το οριστικοποιημένο Application Form (Φόρμα Αίτησης) και το
αντίστοιχα οριστικοποιημένο Justification of Budget Form (Φόρμα Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού)
καθώς και το σε ισχύ Procurement Plan (Προγραμματισμό Προμηθειών ) είναι:

1. Συνολική  οργάνωση και  συντονισμός  των  δράσεων του  έργου,  συνολική  επίβλεψη της
προόδου  του  έργου  και  προετοιμασία  και  υποβολή  των  απαραίτητων  δεδομένων στον
Επικεφαλής  Εταίρο  (Lead  Partner  -  LP)  σε  τακτική  και  έκτακτη  βάση.  Διαχείριση  της
ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  Προγράμματος  (διαθέσιμη  μέσω  της  διεύθυνσης
logon.mnec.gr). Σύνταξη και υποβολή αιτημάτων τροποποίησης έργου, εφόσον και όποτε
αυτά απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια του έργου. Συμμετοχή στην ωρίμανση των τεχνικών
προδιαγραφών  και  τη  σύνταξη  των  προκηρύξεων  που  προβλέπονται  στο  πλαίσιο
υλοποίησης  του  έργου.  Παρακολούθηση  της  υλοποίησης  των  επιμέρους  δράσεων  του
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έργου  που  θα  ανατεθούν  σε  τρίτους  (υπηρεσιών  &  προμηθειών)  έως  την  οριστική
παραλαβή τους. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του έργου.  (Παραδοτέο
1.2.3).

2. Υλοποίηση τοπικής εθνογραφικής έρευνας (Παραδοτέο 3.2.1).

3. Χαρτογράφηση και ταξινόμηση ανοικτών λύσεων (εργαλείων και πρακτικών) από τη διεθνή
εμπειρία  σχετικά  με  την  αγροτική  παραγωγή για  την  ενσωμάτωσή  τους  στην  Ψηφιακή
Πλατφόρμα του έργου (Παραδοτέο 3.2.3). 

4. Κοινωνικο-τεχνική αξιολόγηση της Ψηφιακής Πλατφόρμας  και των πιλοτικών δράσεων και
σύνταξη προτάσεων πολιτικής (Παραδοτέο 3.2.4).

5. Επιστημονική  και  εκπαιδευτική  επιμέλεια  ενός  (1)  εκπαιδευτικού  σεμιναρίου  στην
επιτραπέζια και αποκεντρωμένη κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων: (α) της προετοιμασίας
του αντικειμένου της εκπαίδευσης και της προετοιμασίας του εκπαιδευτικού υλικού, και (β)
της  ετοιμότητας  και  καταλληλότητας  του  χώρου  και  του  εξοπλισμού  εκπαίδευσης
(Παραδοτέο 5.2.2).

6. Υποστήριξη στην  παραγωγή των ανοικτών λύσεων με τη  χρήση του εξοπλισμού και  η
ανάληψη του καθημερινού συντονισμού των πιλοτικών προγραμμάτων (Παραδοτέο 5.2.3).

7. Υποστήριξη του Επικεφαλής Εταίρου (LP) στην σύνταξη της σύμβασης συνεργασίας και
δήλωσης  αξιών  για  το  Δίκτυο  PHYGITAL,  με  αναφορά  στην  τεκμηρίωση  σχετικών
πρακτικών και περιπτώσεων από το διεθνές περιβάλλον (Παραδοτέο 6.2.2).

Τέλος, αντικείμενο της θέσης θα είναι και η υποστήριξη του Υπεύθυνου Έργου Phygital σχετικά με
την ωρίμανση των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού επιτραπέζιας και  αποκεντρωμένης
κατασκευής  και  του  εκπαιδευτικού  εξοπλισμού,  που  αποτελούν  αντικείμενο  αντίστοιχα  των
Παραδοτέων 4.2.1 & 5.2.1.  

Τοποθεσία απασχόλησης: Το άτομο θα απασχολείται στα Ιωάννινα, στον χώρο εργασίας της
εταιρίας,  ενώ οι  επιτόπιες  πιλοτικές  δράσεις  θα  λαμβάνουν χώρα στην  ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. 

Διάρκεια σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι
την  01  Οκτωβρίου  2019.  Η  διάρκεια  της  σύμβαση  παρατείνεται  αυτόματα  σε  περίπτωση
παράτασης  του  συνολικού έργου Phygital,  έως και  την  υποβολή της  Τελικής  Έκθεσης  Έργου
(Project Final Report).

Προϋπολογισμός  -  αμοιβή:  Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  σύμβασης  ανέρχεται  στις
δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (19.650,00 €).

Η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαία κατόπιν υποβολής των μηνιαίων αναλυτικών απολογιστικών
φύλλων χρονοχρέωσης όπου θα αποτυπώνεται διακριτά ο χρόνος απασχόλησης ανά παραδοτέο,
ενώ θα συνοδεύονται και από συνοπτική έκθεση υλοποίησης.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Β1. Προσόντα
Β1.1. Γενικά Προσόντα:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες 

2. Να έχουν την  υγεία  και  τη  φυσική καταλληλότητα που απαιτείται  για  την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:

1) Να  μην  έχουν  καταδικαστεί  για  κακούργημα  και  σε  οποιαδήποτε  ποινή  για  κλοπή,
υπεξαίρεση  (κοινή  ή  στην  υπηρεσία),  απάτη,  εκβίαση,  πλαστογραφία,  απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

2) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον
νόμιμο τρόπο (αρ.43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης
α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

3) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.

4) Να  μην  τελούν  υπό  στερητική  δικαστική  συμπαράσταση  (πλήρη  ή  μερική),  υπό
επικουρική  δικαστική  συμπαράσταση  (πλήρη  ή  μερική)  και  υπό  τις  δύο  αυτές
καταστάσεις.

5) Να μην έχουν απολυθεί  από θέση δημόσιας  υπηρεσίας ή  Ο.Τ.Α.  ή  άλλου Νομικού
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο
σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

5. Να κατέχουν τους απαιτούμενος τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων.

Β1.2. Ειδικά Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, τεχνολογικής
κατεύθυνσης, με ειδίκευση στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. 

• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
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Β1.3. Πρόσθετα (επιθυμητά) Προσόντα:

• Μεταπτυχιακή ειδίκευση σε συναφή με το έργο επιστημονικά πεδία (π.χ. νέες τεχνολογίες,
περιβάλλον και τεχνολογία, κ.λπ.). 

• Ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με τις  ανοικτές τεχνολογίες  και  τις  ομότιμες
πρακτικές. 

• Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, με έμφαση στη μη-
τυπική  εκπαίδευση,   δράσεις  κοινωνικής  ενσωμάτωσης  και  δράσεις  προώθησης  των
ομότιμων πρακτικών. 

• Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. 

• Εμπειρία  εργασίας  σε  περιβάλλον  και  εφαρμογές  Ελεύθερου  Λογισμικού/  Λογισμικού
Ανοικτού Κώδικα. 

Β2. Δικαιολογητικά

Προς τεκμηρίωση των παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με την αίτηση τους και επί ποινή
αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Προς τεκμηρίωση των Γενικών προσόντων (Β1.1):

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, (δεν απαιτείται
η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

1) θα αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης,

2) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της αιτήσεως τους οι συμμετέχοντες:

i. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεοκοπίας,  συμμετοχής  σε  εγκληματική  οργάνωση,
παιδικής εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

ii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι,

iii. Αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης,  

iv. Τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος είναι ακριβή,

v. Για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη
απαλλαγή από αυτές.

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.  

Προς τεκμηρίωση των Ειδικών Απαιτούμενων Προσόντων (Β1.2) και των Πρόσθετων Επιθυμητών
Προσόντων (Β1.3):  

3. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου.
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4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

5. Αποδεικτικά  εμπειρίας  (ενδεικτικά  κατά  περίπτωση:  Συμβάσεις,  Αποδείξεις  Παροχής
Υπηρεσιών, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα, Βεβαιώσεις εργοδοτών).

Β3. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως 02 Φεβρουαρίου
2018 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1)
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την Θέση: “Ερευνητής – συντονιστής δράσεων

κοινωνικής ενσωμάτωσης και προώθησης των ομότιμων πρακτικών” στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου Phygital “Catalysing innovation and entrepreneurship, unlocking the potential of emerging

production and business models”

P2P Lab Research Hub

Κουγκίου 3Α, 45221, Ιωάννινα,

Τηλ.: 26513 07460

Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικώς.

Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία
και  ώρα δεν  θα  αξιολογηθούν.  Μετά  την  παράδοση του  φακέλου δεν  μπορεί  να  γίνει  κάποια
αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Βασίλειο 
Νιάρο (τηλ. 26513 07460, email: vasilis.niaros@gmail.com).
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου
έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού θα αξιολογηθούν με βάση κριτήρια που
είναι σε αντιστοιχία με τα προσόντα της ενότητας Β1. 

Επιπλέον,  για  την  τελική  αξιολόγηση  των  ενδιαφερομένων θα  διεξαχθεί  συνέντευξη  από τους
εταίρους της ΑΜΚΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ  ΟΜΟΤΙΜΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.  Στη  συνέντευξη  θα  αξιολογηθούν  η  προσωπικότητα  του/της
υποψήφιου/ας, η πειστικότητα παρουσίασης της σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις
συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και των προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης
του έργου, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική
παρουσία στη συνέντευξη.  Η μη εκπλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων ή μη εμφάνιση στη
συνέντευξη  οδηγεί  σε  αποκλεισμό  από  τη  διαδικασία  επιλογής.  Η  τελική  βαθμολογία  των
υποψηφίων διαμορφώνεται με βάση τον παρακάτω πίνακα:  

Κριτήριο Μέγιστη βαθμολογία

Β1.1. Γενικά προσόντα Απαιτούμενο

Β1.2. Ειδικά απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής, τεχνολογικής κατεύθυνσης, με ειδίκευση στο περιβάλλον και 
τη βιωσιμότητα 

Απαιτούμενο

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας Απαιτούμενο

Β1.3. Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα  

Μεταπτυχιακή ειδίκευση σε συναφή με το έργο επιστημονικά πεδία (π.χ. 
νέες τεχνολογίες, περιβάλλον και τεχνολογία, κ.λπ.) 

20 Βαθμοί 

Ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με τις ανοικτές τεχνολογίες και 
τις ομότιμες πρακτικές (1-4 δημοσιεύσεις ή/και 1-4 ερευνητικά έργα ή/ και 
1-5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε ερευνητική θέση συναφούς 
αντικειμένου1) 

20 Βαθμοί 

Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, με 
έμφαση στη μη-τυπική εκπαίδευση, δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης και 
δράσεις προώθησης των ομότιμων πρακτικών (1-5 έτη)2 

15 Βαθμοί

Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 10 Βαθμοί

Εμπειρία εργασίας σε περιβάλλον και εφαρμογές Ελεύθερου Λογισμικού/ 
Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

5 Βαθμοί 

Υποσύνολο τυπικών προσόντων 70 Βαθμοί 

Συνέντευξη 30 Βαθμοί 

ΣΥΝΟΛΟ 100 Βαθμοί 

1 Αξιολογείται αναλογικά: 5 βαθμοί ανά δημοσίευση/ ερευνητικό έργο, 4 βαθμοί ανά έτος επαγγελματικής εμπειρίας. 
Μέγιστη βαθμολογία σε κάθε περίπτωση οι 20 βαθμοί. 

2 Αξιολογείται αναλογικά: 3 βαθμοί ανά έτος εμπειρίας. Μέγιστη βαθμολογία σε κάθε περίπτωση οι 15 βαθμοί.  
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Καταληκτικά, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους στα
παραπάνω κριτήρια και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της
ΑΜΚΕ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΡΕΥΝΑ  ΤΗΝ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΩΝ
ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (www.p2plab.gr). 

Οι υποψήφιοι/ες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνοι/ες που θα επιλεγούν. Σε περίπτωση
κωλύματος αυτών δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση
της  σειράς  κατάταξης.  Όλοι  οι  υποψήφιοι  διατηρούν το  δικαίωμα πρόσβασης στους  φακέλους
προτάσεων,  τα  ατομικά  φύλλα  αξιολόγησης/  βαθμολόγησης  των  υπολοίπων  υποψηφίων  και
άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η  παρούσα  πρόσκληση  θα  δημοσιευθεί  στην  ιστοσελίδα  της  ΑΜΚΕ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ  ΤΗΝ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΩΝ  ΟΜΟΤΙΜΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
(www.p2plab.gr),  στην  ιστοσελίδα  του  Διακρατικού  Προγράμματος  Συνεργασίας  Interreg  V-B
“Βαλκανική  –  Μεσόγειος  2014-2020”  (http://www.interreg-balkanmed.eu)  και  στη  Διάυγεια
(https://diavgeia.gov.gr). 

Δρ. Βασίλειος Νιάρος,

Διαχειριστής και Υπεύθυνος Έργου Phygital
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