
                                                                                                                  

                                                                                    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ                   

 
Α.Π.463/Μ/07 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη του 
Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µέσω της χρηµατοδότησης από το 
ΤΣΜΕ∆Ε», ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου: 
 
Σε ένα (1) στέλεχος πληροφορικής µε διετή τουλάχιστον εµπειρία στην: 

 
- Υποστήριξη Πληροφοριακών συστηµάτων του Τµήµατος 
- Υποστήριξη ∆ικτύων Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων 
- Υποστήριξη χρηστών (υλικό, εφαρµογές). 
- Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση εξοπλισµού (υλικό, λογισµικό)  

 
για απασχόληση έως τρεις (3) µήνες. 

 
Γνώση υποστήριξης ετερογενών λειτουργικών συστηµάτων (πχ Linux, Unix, Windows Server 
Family) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

 
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι ή διπλωµατούχοι Τµηµάτων Α.Ε.Ι. ή  Α.Τ.Ε.Ι. 
της ηµεδαπής  ή της αλλοδαπής, µε αποδεδειγµένη τεχνική εµπειρία στην υποστήριξη 
επικοινωνιακών και πληροφοριακών συστηµάτων, µε γνώση της Αγγλικής γλώσσας και µε 
ευχέρεια στη σύνταξη τευχών για διαγωνισµούς ειδών πληροφορικής. 

  
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 αξιολόγηση των ενδιαφεροµένων θα γίνει µε συνέντευξη από επιτροπή, που έχει οριστεί 
από το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Η µη 
εµφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισµό από τη διαδικασία επιλογής.  
 
Η αµοιβή του ατόµου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογη των προσόντων του και των 
δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του Προγράµµατος.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση µε πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, 
(όπως βιογραφικό σηµείωµα και σε ηλεκτρονική µορφή σε µαγνητικό µέσο, επικυρωµένα 
αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εµπειρίας, συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία 
που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαµόρφωση ορθής 
γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των 
υποψηφίων), η οποία θα πρέπει να έχει παραληφθεί µε οποιοδήποτε τρόπο το αργότερο 
µέχρι την Παρασκευή 23/3/2007 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση: Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας 
και ∆ιοίκησης, Φωστίνη 31, Χίος, τηλ: 22710 35412, fax: 2271035499, υπόψη κ. Α. 
Κυριακάκη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
∆ικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα δε θα ληφθούν υπόψη κατά την 
αξιολόγηση. 

Μυτιλήνη, 12/3/2007 
  
 

 
 

               
Αντιπρύτανις Χρυσή Βιτσιλάκη 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
                                                       Πανεπιστηµίου Αιγαίου 


