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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Έργου 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75%, ενδιαφέρεται για 
την ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη για χρονικό διάστηµα έως εννέα (9) µήνες. Οι 
αµοιβές του ατόµου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογες των προσόντων του και των δυνατοτήτων 
που παρέχονται από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου. Η εν λόγω σύµβαση έργου 
αφορά στον κλάδο ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων και ειδικότερα στο Παράρτηµα της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Ρόδο. Το αντικείµενο της σύµβασης είναι το ακόλουθο:  
«Εµπλουτισµός του καταλόγου και προετοιµασία  του και µε στόχο την οµογενοποίηση των 
εγγραφών σύµφωνα µε τα πρότυπα της Οριζόντιας ∆ράσης για τον Συλλογικό Κατάλογο, 
ανάπτυξη της υπηρεσίας του διαδανεισµού, µε έµφαση στα ακόλουθα: 
• Ταξινόµηση, θεµατική ευρετηρίαση και πλήρης καταλογογράφηση στο µηχανογραφικό 

σύστηµα της Βιβλιοθήκης των βιβλίων και λοιπού υλικού του Παραρτήµατος της Ρόδου που 
θα προµηθευτεί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 

• Ταξινόµηση, θεµατική ευρετηρίαση και πλήρης καταλογογράφηση στο µηχανογραφικό 
σύστηµα της Βιβλιοθήκης των βιβλίων και λοιπού υλικού του Παραρτήµατος της Ρόδου που 
προέρχεται από την Συλλογή της Ακαδηµίας Ρόδου. 

• Ταξινόµηση, θεµατική ευρετηρίαση και πλήρης καταλογογράφηση στο µηχανογραφικό 
σύστηµα της Βιβλιοθήκης των τεκµηρίων της γκρίζας βιβλιογραφίας του Παραρτήµατος της 
Ρόδου. 

• Εισαγωγή νέων πεδίων (ενδεικτικά 608, 610 κλπ)  
• ∆ιαδανεισµός εσωτερικός και εξωτερικός». 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας της Ελλάδας ή του εξωτερικού µε ισοτιµία ∆ΙΚΑΤΣΑ  
• Πολύ καλή γνώση MS Office (Excel, Word) 
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Θα εκτιµηθούν: 
• Προϋπηρεσία των υποψηφίων σε Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες 
• Γνώση χειρισµού προγράµµατος Αυτοµατοποίησης Βιβλιοθήκης Advance  
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές µε την εργασία αντικείµενο 
 
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 των ανωτέρω θα γίνει από επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί από την Επιτροπή Ερευνών 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε πίνακα βάσει των τυπικών 



προσόντων τους. Ο βαθµός πτυχίου θα αποτελέσει το κατ’ αρχήν κριτήριο κατάταξης στον 
πίνακα. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ θα προταχθούν στον πίνακα των πτυχιούχων ΤΕΙ. Η τελική επιλογή  
θα γίνει µε εξέταση των ουσιαστικών προσόντων και των στοιχείων της προσωπικότητάς των 
υποψηφίων σε συνέντευξη που θα διεξαχθεί στην Ρόδο σε χρόνο που θα προσδιορισθεί γραπτώς 
ή/και τηλεφωνικώς από την Επιτροπή Επιλογής. Η µη εµφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε 
αποκλεισµό από την διαδικασία επιλογής. 
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στο Παράρτηµα Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου στην Ρόδο (Λ. ∆ηµοκρατίας, 85 100, Ρόδος) σε σφραγισµένο φάκελο µε την 
ένδειξη “Αίτηση πρόσληψης Βιβλιοθηκονόµου για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου” 
το αργότερο µέχρι  τις 22/03/2007 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
• Βιογραφικό σηµείωµα 
• Αντίγραφο τίτλων σπουδών 
• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας  (όπου υπάρχουν) 
• Συστατικές επιστολές και κάθε άλλο στοιχείο, που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την 

Επιτροπή Επιλογής στη διαµόρφωση σωστής γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις, την 
προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων. 

 
Πληροφορίες:  
Παράρτηµα Βιβλιοθήκης Ρόδου, Πανεπιστηµίου Αιγαίου τηλ. 22410 99032. 
Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης, Μυτιλήνη, τηλ. 22510 36068. 
 
 

 
 
 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ 
        ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 


