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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017        

Αρ. πρωτ. 9200000/196-17 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Στέλε-

χος Δημοσίων Σχέσεων για τις ανάγκες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο της εύρρυθμης λειτουργίας του, ιδίως των έργων που αποσκοπούν 

στην υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ, προτίθεται 

να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) Στέλεχος 

Δημοσίων Σχέσεων για τις ανάγκες των ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω πρόσωπο είναι, κυρίως, το ε-

ξής: 

 Διοργάνωση τελετών, ορκωμοσιών, συναντήσεων και συναφών εκδηλώσεων (έρευνα 
αγοράς εύρεσης κατάλληλου χώρου για τις εκδηλώσεις, διαχείριση επίσημου πρωτοκόλ-
λου, ταξιθεσία, διαχείριση μεγάλου όγκου προσκαλεσμένων, διαχείριση κρίσεων, 
συντονισμός εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών κλπ.). 
 

 Διαχείριση επικοινωνίας (συντονισμός δημοσίων σχέσεων, επικοινωνία με δημοσιο-
γράφους, σύνταξη δελτίων τύπου, αποστολή στα ΜΜΕ, διαχείριση συντονισμού συνεντεύ-
ξεων των Διευθυντών των ΠΜΣ, συντονισμός και διαχείριση εσωτερικής και εξωτερικής ε-
πικοινωνίας κλπ.). 

 

 Προβολή και οργάνωση εκδηλώσεων ΠΜΣ (διοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών 
παρουσιάσεων, καθώς και (ανοικτών και κλειστών) συναντήσεων προβολής και προ-
ώθησης ΠΜΣ, δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή υλικού προβολής κλπ.). 

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: 

Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα. 

Προϋπολογισμός: 

Έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

  

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 

1. Πανεπιστημιακό πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής σε Μάρ-
κετινγκ & Επικοινωνία ή Οικονομικές Επιστήμες ή Επιστήμες Διοίκησης. 
 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος της 
αλλοδαπής σε Μάρκετινγκ & Επικοινωνία ή Οικονομικές Επιστήμες ή Επιστήμες 
Διοίκησης. 
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3. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε σχετικό αντικείμενο μέσω 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ελληνικού πανεπιστημίου (στον ίδιο 
τον ΕΛΚΕ ή σε έργα εποπτευόμενα από αυτόν). 

 

4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται 
περαιτέρω). 

 

 
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων 

1. Θα συνεκτιμηθούν τυχόν (κατάλληλα πιστοποιημένες) γνώσεις ή μετα-δευτεροβάθμια κα-
τάρτιση σε θέματα σχετικά με την υπό πλήρωση θέση (πχ. δημόσιες σχέσεις). 
 

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Παρατηρήσεις 

Μέγιστος 

βαθμός 

κριτηρίου 

Βάρος 

κριτηρίου 

1 
Βαθμός Πτυχίου  (κλίμακα 

0-10) 
2 x Βαθμός Πτυχίου 20 20% 

2 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) 
--- 30 30% 

3 

Προϋπηρεσία σε ΕΛΚΕ ή 

σε έργο ΕΛΚΕ ελληνικών 

πανεπιστημίων 

10 βαθμοί για κάθε έτος 

προϋπηρεσίας, μετά το 3
ο
 

και μέχρι και το 8
ο
. Μέγιστη 

βαθμολόγηση πέντε (5) έτη. 

50 50% 

--- 

Επιθυμητό: Γνώσεις ή/ και 

κατάρτιση σε σχετικές δρα-

στηριότητες 

Αξιολόγηση και συνεκτίμηση 

σχετικών γνώσεων ή/και 

κατάρτισης 

20 20% 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην 
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι 
συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη 
διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς 
φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του 
αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και 
του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-
1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη 
αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.). 
 

2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσ-
κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 

 

3) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε 
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θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε 
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του 
άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’).  
 

4) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο 
πλαίσιο του έργου. 
 

5) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης 
των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.  
 

6) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή 
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η 
διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει επιτυχόντες και (ενδεχομένως) επιλαχόντες, ενώ όσοι επιλεγούν θα 
ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται, κατά σειρά, η πρόταση του 
υποψήφιου με την εκτενέστερη σχετική προϋπηρεσία. 
 

7) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφε-
ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. 
 

8) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συνάψει 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ δια-
τηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη 
διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων, αποκλειόμενης 
οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

 

9) Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από 
την κείμενη σχετική νομοθεσία.  

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1) Έντυπο του Παραρτήματος Α΄ 

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στο πρότυπο Europass, στην ελληνική γλώσσα). 

3) Αντίγραφο Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (απλό αντίγραφο, 

επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης), αντίγραφα πιστοποιήσεων/βεβαιώσεων προ-

ϋπηρεσίας και σπουδών ή γνώσεων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο τεκμηριώνει 

όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), 

συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη 

διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1
ος

 όροφος), Αθήνα 11251, μέχρι την Τρίτη, 28 

Φεβρουαρίου 2017 (έως ώρα 13:00).  

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκ-

δήλωσης ενδιαφέροντος για Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων για τις ανάγκες των ΠΜΣ του 

ΟΠΑ» και κωδικό ΕΡ-1700-01. Εάν ο φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη τα-

χυδρόμηση είναι αποδεκτή) πρέπει να επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέχρι την ως ά-
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νω αναφερόμενη ημερομηνία, με ευθύνη του αποστολέα. Τηλέφωνο ενημέρωσης και επικοι-

νωνίας: 210-8203.830, αρμόδια κα. Ελπίδα Χιονά (11:00-13:00). 

 

Με εντολή της Επιτροπής Διαχείρισης, 

 

 

Φραγκίσκος Γιαλιτάκης 

Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Όνομα : ………………………………………………………………...... 

Επώνυμο : ……………………………………………………………….. 

Διεύθυνση : ………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : …………………………………….... 

e-mail: ………………………………………………………………......... 

 

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα Στέλεχος Δη-

μοσίων Σχέσεων για τις ανάγκες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. ………..…………….. πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρό-

ταση για τη θέση φυσικού προσώπου για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. 

 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει 

η πρόσκληση.  

 

(τόπος), (ημερομηνία) 

 

 

(υπογραφή) 
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