
 
 

 

Α.Π. 2096 /Μ/06       
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 
2.6, Κατηγορία Πράξεων 2.6.1. ζ « Διεύρυνση προγραμμάτων σπουδών ( προπτυχιακά)» « Αναμόρφωση 
Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Περιβάλλον», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου σε δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες. Οι ανωτέρω θα υποστηρίξουν 
την υλοποίηση του υποέργου που αφορά στο Τμήμα Γεωγραφίας. Η αμοιβή των ατόμων που θα επιλεγούν θα 
είναι ανάλογη των προσόντων τους και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του προγράμματος.  

1) Συνεργάτης για εξειδικευμένη διοικητική υποστήριξη 

Το έργο αφορά στην εξειδικευμένη διοικητική υποστήριξη του έργου (υποστήριξη σεμιναριακών κύκλων και 
εκπαιδευτικών εκδρομών). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ ή ΠΣΕ κοινωνικών ή 
οικονομικών ή περιβαλλοντικών επιστημών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη 
διοικητική υποστήριξη ανάλογων έργων. Η ανάθεση του έργου αφορά σε χρονικό διάστημα έως δεκαοχτώ (18) 
μηνών. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

2) Συνεργάτης με εμπειρία στη ανάπτυξη βάσεων δεδομένων 

Το έργο αφορά στη δημιουργία βάσεων για χωρικά, κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή άλλου Τμήματος ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημιουργία και διαχείριση ανάλογων βάσεων 
δεδομένων. Η ανάθεση του έργου αφορά σε χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) μηνών. Θα συνεκτιμηθεί 
η γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

Για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου 
από το 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 συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε 
αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με πλήρη βιογραφικά στοιχεία ( βιογραφικό σημείωμα, 
επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, συστατικές επιστολές και κάθε άλλο στοιχείο 
που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων στη διαμόρφωση πλήρους 
άποψης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων) σε 
κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη « Υποβολή αίτησης για συνεργασία με το Τμήμα 
Γεωγραφίας» το αργότερο μέχρι 11.01.2007 , στην διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, υπόψη κ. Α. Κοντού (Πληροφορίες θα δίνονται από τον Λέκτορα του 
Τμ. Γεωγραφίας κ. Θ. Κίζο, τηλ. 2251036447 e-mail: akizos@aegean.gr). Η σφραγίδα του ταχυδρομείου 
αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.  
 
                                                                                                               Μυτιλήνη, 18/12/2006 
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