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Ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) αναζητεί εμπειρογνώμονες που θα
παρέχουν συμβουλές στον Οργανισμό, μεταξύ άλλων, σχετικά με την αξιολόγηση
των αιτήσεων για χρηματοδότηση από την ΕΕ (όπως οι διαγωνισμοί, οι
επιχορηγήσεις και τα βραβεία) και την παρακολούθηση των έργων και των
συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες
και για να κατεβάσετε την προκήρυξη κάντε κλικ εδώ.
Στην εν λόγω προκήρυξη, ο GSA αναζητεί άτομα με υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης
και επαγγελματική πείρα στις αεροδιαστημικές τεχνολογίες και τη μηχανική, καθώς και στις
διαστημικές εφαρμογές στους τομείς των μεταφορών, της γεωργίας και των τροφίμων, του
περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας. Άλλοι τομείς ενδιαφέροντος
περιλαμβάνουν την κοινωνία της πληροφορίας, την καινοτομία και την ανάπτυξη των
διαστημικών εφαρμογών, την ασφάλεια και την προστασία, την οικονομική ανάλυση και
την επιχειρηματικότητα, την επικοινωνία και το μάρκετινγκ, τη διασφάλιση της ποιότητας,
την εγγύηση των προϊόντων και της ασφάλειας, τη διαχείριση της διαμόρφωσης και το
δίκαιο.

Υποβολή της αίτησής σας
Η προκήρυξη απευθύνεται σε άτομα που είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ, της
Ελβετίας ή της Νορβηγίας. Τα νομικά πρόσωπα δεν είναι καταρχήν επιλέξιμα να
υποβάλουν αίτηση. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
στην ακόλουθη διεύθυνση: callforexperts@gsa.europa.eu.
• Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε την προκήρυξη υποβολής προτάσεων για τα
έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν.
Ο GSA, με βάση τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που θα λάβει, θα καταρτίσει πίνακα με
τους ενδιαφερόμενους εμπειρογνώμονες. Όταν παρίσταται ανάγκη, ο GSA θα
συμβουλεύεται τον πίνακα και θα συνάπτει σύμβαση με τον καταλληλότερο
εμπειρογνώμονα για την εκτέλεση του έργου.

Ο πίνακας υποψηφίων ισχύει για 5 έτη
Τα καθήκοντα μπορούν να εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του GSA ή, κατόπιν αιτήματος
του GSA, εξ αποστάσεως με τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Μπορεί
επίσης να πρέπει να εκτελεστούν και σε άλλους τόπους εργασίας, οι οποίοι θα
καθοριστούν στις συμβάσεις.
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Ο πίνακας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με την εν λόγω προκήρυξη θα ισχύει για πέντε
έτη από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα του GSA. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ανά πάσα στιγμή πριν από τους τελευταίους τρεις
μήνες ισχύος του πίνακα. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται εδώ.

Σχετικά με τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
Ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA), ως επίσημη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διαχειρίζεται τα δημόσια συμφέροντα σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS.
Αποστολή του GSA είναι η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξασφάλιση
της υψηλότερης δυνατής απόδοσης των ευρωπαϊκών επενδύσεων GNSS, από πλευράς
οφελών για τους χρήστες, οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του GSA.
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