
 

 
ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΑ 75% ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Α.Π. 1032/M/06 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την κάλυψη των αναγκών του 
προγράμματος « Ενίσχυση του Γραφείου Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται 
για την ανάθεση έργου σε τρεις (3) εξειδικευμένους συνεργάτες με τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαιτούμενα προσόντα 1ου καθώς και 2ου συνεργάτη  
Ø Πανεπιστημιακός τίτλος  
Ø Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις σε θέματα 

o Υποστήριξης στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
καθώς και Ελληνικών φορέων 

o Υλοποίηση διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαχείρισης σχετικών συμβολαίων 
Ø Ικανότητες οργανωτικές, επικοινωνίας και σύνταξης εκθέσεων (τεχνικών – οικονομικών) 
Ø Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση πρόσθετης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση 
Ø Πολύ καλή γνώση πληροφοριακών συστημάτων Γραφείου 
Ø Πολύ καλή γνώση της Οργάνωσης και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης 
Ø Δυνατότητα μετακινήσεων, όταν αυτό απαιτείται, στα νησιά όπου λειτουργούν Τμήματα του 

Πανεπιστημίου (Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος) 
Ø Η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση 
 
Απαιτούμενα προσόντα 3ου συνεργάτη  
Ø Πανεπιστημιακός τίτλος  
Ø Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις σε θέματα 

o Υποστήριξης στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
καθώς και Ελληνικών φορέων 

o Marketing και προβολής υπηρεσιών 
Ø Ικανότητες οργανωτικές, επικοινωνίας και σύνταξης εκθέσεων (τεχνικών – οικονομικών) 
Ø Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση πρόσθετης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση  
Ø Πολύ καλή γνώση πληροφοριακών συστημάτων Γραφείου 
Ø Πολύ καλή γνώση της Οργάνωσης και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης 
Ø Δυνατότητα μετακινήσεων, όταν αυτό απαιτείται, στα νησιά όπου λειτουργούν Τμήματα του 

Πανεπιστημίου (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος) 
Ø Η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση 
 
 
 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής  ή της αλλοδαπής. Για πολίτες 
κράτους – μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το 
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Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
Γλώσσας. 
 
Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει από επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί από την Επιτροπή Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη 
συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής. 
 
Η αμοιβή των ατόμων που θα επιλεγούν θα είναι ανάλογη των προσόντων τους και των δυνατοτήτων που 
παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προγράμματος. 
Η παροχή υπηρεσιών και των τριών συνεργατών, αφορά στο χρονικό διάστημα μέχρι της 31.10.2007 
(ημερομηνία λήξης του προγράμματος) και θα γίνεται για τις θέσεις του 1ου και 2ου συνεργάτη στη Μυτιλήνη 
και για τη θέση του 3ου συνεργάτη στην Αθήνα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους καθώς και τα πλήρη στοιχεία τα οποία θα 
πιστοποιούν τα επιθυμητά προσόντα (όπως βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, 
συστατικές επιστολές) σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη « Αίτηση σύναψης 
συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Γραφείο Διαμεσολάβησης”  για τη θέση του ……συνεργάτη» 
(π.χ. 1ου συνεργάτη). 
 
Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να έχει κατατεθεί το αργότερο μέχρι την 4/8/2006 στη διεύθυνση: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης  

Μυτιλήνη 81 100 
(Πληροφορίες : Π. Σεβαστέλης τηλ. 22510-36753, fax 22510-36709) 

 
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνεντεύξεις σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί. 

 
Μυτιλήνη, 17/ 07/ 2006 

 
 
 
 

Ιωάννης Σεϊμένης 
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών  
 


