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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του προγράµµατος «Αναβάθµιση της Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου» του 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ κατά 75% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ κατά 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ενδιαφέρεται για την ανάθεση 
έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη Πληροφορικής (απόφαση 190/17.04.2006, θέµα 9ii 
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου), µε αντικείµενο την ανάπτυξη 
διαδικτυακών εφαρµογών για χρονικό διάστηµα  έως δέκα επτά (17) µηνών. Η αµοιβή του 
ατόµου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογη των προσόντων του και των δυνατοτήτων που 
παρέχονται από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του προγράµµατος. 

 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
 
1. Πτυχίο Πληροφορικής Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµων αναγνωρισµένων 

Τµηµάτων της αλλοδαπής.  
2. Αποδεδειγµένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
 
Για πολίτες κράτους – µέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό 
ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 
 
Είναι επιθυµητή η εµπειρία των υποψηφίων σε: 

• ∆ιαχείριση λειτουργικών συστηµάτων Sun Solaris, Windows 2003, Linux 
• Ανάπτυξη και διαχείριση δικτυακών εφαρµογών 
• RDBMS (SQL server, Oracle, PostGress, XML based) 
• Άριστη γνώση προγραµµατισµού στις γλώσσες VB, C++, Java, HTML/XML και 

γλώσσες scripting σε λειτουργικό σύστηµα UNIX και εφαρµογών client-server 
σε περιβάλλον Internet/Intranet. 

 
Η επιλογή του ανωτέρω συνεργάτη θα γίνει από επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί από την 
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Η 
µη εµφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισµό από την διαδικασία επιλογής. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση µε πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων 
(βιογραφικό σηµείωµα, επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εµπειρίας, 
συστατικές επιστολές και κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσει την 



επιτροπή επιλογής στη διαµόρφωση ορθής γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις, την 
προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων), το αργότερο µέχρι την 
Τρίτη 18/7/2006 στη διεύθυνση: 
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