
 

 
 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ      
Μυτιλήνη 18/9/2012 

        Α.Π.4718 

 

 

        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου 
αριθ. 36/14.9.2012 θεµα:4.13 (Α∆Α Β4ΘΞ469Β7Λ-ΠΑ1) και την απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης 744 (Α∆Α:Β4ΘΕ469Β7Λ-ΡΣ7) πρόκειται να αναθέσει µε την διαδικασία της  απ’ 
ευθείας ανάθεσης, την Ηλεκτρονική Αποδελτίωση του Τύπου, για το διάστηµα 01/10/2012 - 
31-12-2014, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Ιδρύµατος.  
Γι’ αυτό το λόγο,  καλεί κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει κλειστή προσφορά. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της εν λόγω δαπάνης, ανέρχεται στις  6.750 €  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
Η εν λόγω δαπάνη καταµερίζεται ως εξής: 

        2012          2013         2014       ΣΥΝΟΛΟ 

        750€          3.000€        3.000€        6.750€ 

 
Η διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές είναι: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Κεντρική ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών Υποθέσεων, Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών, Κτήριο ∆ιοίκησης, Λόφος 
Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη, 81 100, µε την ένδειξη «Απ΄ ευθείας ανάθεση για την Ηλεκτρονική 
Αποδελτίωση του τύπου», υπόψη κ. Χρήστου Βασιλάκου. 
Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η 27 Σεπτεµβρίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 10:00 π.µ. 
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 27 Σεπτεµβρίου 2012 ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 11:00 π.µ. 
Περισσότερες πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
ζητήσουν κατά  τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Κεντρική 
∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων, Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου , Μυτιλήνη. Αρµόδια 
υπάλληλος η κα ∆ώρα Τζέκου, τηλ.: 22510 36173, φαξ: 22510 36019 e-mail: 
relations@aegean.gr  

 
 
  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 
  
Ηλεκτρονική αποδελτίωση: 

 

• του ηµερήσιου και περιοδικού έντυπου (και ένθετων εντύπων) και ηλεκτρονικού 
τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης,  

• του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου έντυπου (και ένθετων εντύπων) και 
ηλεκτρονικού των νησιών όπου  λειτουργούν οι έξι Πανεπιστηµιακές Μονάδες του 
Ιδρύµατος, ήτοι Λέσβος, Χίος, Ρόδος, Σάµος, Σύρος και Λήµνος, 

• διαδικτυακών τόπων και blogs ενηµέρωσης   

• αποδελτίωση αναφορών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών (δηµόσιων & 
ιδιωτικών) και τυχόν δυνατότητα αποµαγνητοφωνηµένης αρχειοθέτησης των 
αναφορών, χωρίς απαίτηση ιδιαίτερου εξοπλισµού-λογισµικού 



• αποδελτίωση επερωτήσεων στη Βουλή ή αναφορών τηλεοπτικού σταθµού Ελληνικής 
Βουλής 

• Ειδική σήµανση στα αποκόµµατα που καταχωρούνται σε προηγούµενη ηµεροµηνία 
 

Θέµατα προς αποδελτίωση είναι ό,τι αφορά και αναφέρεται: 
 

• στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, στις δραστηριότητές του, τα Τµήµατα και τα µέλη της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας (εφόσον εµφανίζονται µε αυτή την ιδιότητα) όλων των 
Πανεπιστηµιακών Μονάδων (Λέσβου, Χίου, Ρόδου, Σάµου, Σύρου, Λήµνου),  

• στις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύµατος,  

• σε θέµατα που αφορούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   (δηµόσια και ιδιωτική) σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο ( ιδιαίτερα ευρωπαϊκό, βαλκανικό  και ευρωµεσογειακό 
επίπεδο) 

• θέµατα που αφορούν στην τεχνολογική εκπαίδευση 

• θέµατα  αποφοίτων Πανεπιστηµίου Αιγαίου και γενικότερα αποφοίτων  ΑΕΙ και ΤΕΙ 

• θέµατα σε τοµείς που άπτονται των αντικειµένων των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου όπως: περιβάλλον & οικολογία,  οικονοµία, επιχειρηµατικότητα, ναυτιλία, 
µεταφορές, τουρισµός, αλιεία, κοινωνιολογία, γεωγραφία, πολιτισµός, παιδαγωγικά, 
εκπαίδευση πρωτοβάθµια & δευτεροβάθµια, νέες τεχνολογίες, µεσογειακά-
ευρωµεσογειακά θέµατα. 

   
  
Ροή ενηµέρωσης: 

Στόχος η κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγµατικό χρόνο ενηµέρωση του 
Ιδρύµατος  για τις αναφορές σε ΜΜΕ    

• Καθηµερινά και νωρίς το πρωί (το αργότερο µέχρι τις 10:00π.µ.) το Πανεπιστήµιο να 
ενηµερώνεται µε ηλεκτρονικό µήνυµα για τα δηµοσιεύµατα του  έντυπου και 
ηλεκτρονικού τύπου της ηµέρας  

• ∆υνατότητα ενηµέρωσης σε περίπτωση επείγοντος δηµοσιεύµατος ή αναφοράς σε 
ΜΜΕ από την εταιρεία µε µήνυµα alert σε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή  
προκαθορισµένο κινητό τηλέφωνο.  

• Στο τέλος κάθε µήνα να αποστέλλεται στο Ίδρυµα αρχείο σε ψηφιακή µορφή µε τη 
συνολική καταγραφή των αποκοµµάτων και των αναφορών σε διαδίκτυο και ΜΜΕ 
του µηνός  

  
∆ιάφορα: 

• Τα αποκόµµατα να εµφανίζονται έγχρωµα. 

• ∆υνατότητα πρόσβασης από διαφορετικούς χρήστες και υπολογιστές της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας 

• Φιλική υπηρεσία αναζήτησης πληροφορίας, γρήγορου εντοπισµού  και εύκολης 
αποστολής/αποθήκευσης 

• Συγχρόνως µε την προσφορά, υποβολή καταλόγου των έντυπων και ηλεκτρονικών 
µέσων ενηµέρωσης των δύο Περιφερειών Β. και Ν. Αιγαίου, τα οποία η εταιρεία 
αποδελτιώνει την ηµέρα κυκλοφορίας τους και µέχρι 10:00π.µ. 

  
 

 
Κάλλας Ιωάννης 

 
 
 
 
 

Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
  
 


