
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Α.Π. 98/M/07 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

  

Ο Ειδικός Λογαριασµός Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη συνεδρίασή του 
µε αριθµ. 197/21-12-2006 (θέµα 10vii) ενέκρινε την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη σύναψη συνεργασίας µε σύµβαση ανάθεσης έργου για την 
κάλυψη των αναγκών του προγράµµατος «ΝΠΜΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: 
Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική», το οποίο συγχρηµατοδοτείται 
κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από εθνικούς πόρους. η 
συνεργασία αφορά στην ανάθεση έργου σε έναν (1) εξειδικευµένο συνεργάτη µε 
τα ακόλουθα προσόντα:  

Απαιτούµενα προσόντα συνεργάτη  

 Πανεπιστηµιακός τίτλος  
 Αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώσεις σε θέµατα πληροφορικής όπως: 

• Υποστήριξη και διαχείριση λειτουργικών συστηµάτων Microsoft Windows 
Server 2000 & 2003. 

• Υποστήριξη και διαχείριση Microsoft SQL Server 7 & 2000 & 2005 
• Ανάπτυξη εφαρµογών WEB (database enabled web sites, ASP & ASP.NET, 

HTML, JavaScript) και καταχωρήσεις στη βάση δεδοµένων srcosmos 
(www.ath.aegean.gr/srcosmos)  

• Υποστήριξη χρηστών σε δικτυακό περιβάλλον Microsoft Active Directory 

 Αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώσεις σε θέµατα τεχνικής υποστήριξης και 
εγκατάστασης υλικού (Hardware) 

  Αποδεδειγµένη οργανωτική και διαχειριστική εµπειρία σε έργα λογισµικού 
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση πρόσθετης γλώσσας θα 
συνεκτιµηθεί στην αξιολόγηση  

 Πολύ καλή γνώση πληροφοριακών συστηµάτων Γραφείου 
 Η ύπαρξη µεταπτυχιακού τίτλου θα συνεκτιµηθεί στην αξιολόγηση 

http://www.ath.aegean.gr/srcosmos


∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής  ή της 
αλλοδαπής. 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.  

Η επιλογή του 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 του ατόµου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογη των προσόντων του και 
των δυνατοτήτων που παρέχονται από το συγκεκριµένο προϋπολογισµό του 
έργου.  

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 “ΝΠΜΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: 
Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική”  για τη θέση του εξειδικευµένου 
συνεργάτη».  

H αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει κατατεθεί το αργότερο µέχρι την 
Παρασκευή 02.02.07 και ώρα 15:00 στη διεύθυνση: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Λόφος Πανεπιστηµίου – Κτίριο ∆ιοίκησης  

Μυτιλήνη 81 100 
(Πληροφορίες : Γραµµατεία ΠΜΣ τηλ. 22510-36246) 

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

Μυτιλήνη, 22/ 01/ 2007 

       

 

 

Βιτσιλάκη Χρυσή 

Αντιπρύτανις Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών 

 


