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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_3731 

Μυτιλήνη, 29 Μαΐου 2013 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ “ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” 
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική 
απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 
(Συνεδρίαση 100/25.04.2013) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης 
“ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, η οποία συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, 
ενδιαφέρεται για τη σύναψη τριάντα μία (31) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
παροχής έργου σε τριάντα (30) κατηγορίες συνεργατών σε Μυτιλήνη, Ρόδο, Χίο και Σάμο, με 
ιδιώτες ή Δημόσιους Υπαλλήλους ή Υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. (απασχόληση πέραν του ωραρίου 
εργασίας τους) ανάλογα με τα περιγραφόμενα σε κάθε θέση. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του 
παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει να 
διαθέτουν απαραίτητα τα παρακάτω προσόντα ανά έργο και θέση. 
 
 
Συνεργάτες στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Παραδοσιακοί Οικισμοί στο Αιγαίο: 
Παράγοντες μεταβολής του χαρακτήρα των παραδοσιακών οικισμών στο Αιγαίο» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 
 

 Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν στην διαχείριση κληρονομιάς (προστασία και 
ανάδειξη του τοπίου, προστασία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ιστορικά κέντρα 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

 

πόλεων και οικισμών). 
 

Το έργο αφορά στην συλλογή και αποδελτιοποίηση του συνόλου των πολιτικών (εθνικών και 
διεθνών) και των πλαισίων προστασίας που αφορούν στους παραδοσιακούς οικισμούς των 
νησιών του Αιγαίου. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2 
 

 Πτυχίο Γεωγραφίας οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του 
εξωτερικού 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο της Χωροταξίας και 
της Πολεοδομίας, οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του 
εξωτερικού 

 Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν στην χαρτογράφηση και οπτικοποίηση 
γεωχωρικών δεδομένων που σχετίζονται με την ανθρωπογενή κληρονομιά. 

 
Το έργο αφορά στην χαρτογράφηση του συνόλου των παραδοσιακών οικισμών, τον 
υπολογισμό βασικών δεικτών και την οπτικοποίηση άλλων χωροκοινωνικών μεταβλητών 
που σχετίζονται με την κληρονομιά. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
Συνεργάτες στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και 
Τουρισμός: Οικολογικές προσεγγίσεις και διαχειριστικές προτάσεις για προστασία 
περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές στο ΒΑ Αιγαίο» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 3 
 

 Πτυχίο Βιολογίας οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του 
εξωτερικού  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο της Υδροβιολογίας 
οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών σχετικός με το αντικείμενο της Θαλάσσιας Οικολογίας 
οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Ερευνητική εμπειρία στην Θαλάσσια Βιοποικιλότητα με έμφαση στην οικολογία 
πλαγκτονικών και βενθικών μακροπανιδικών βιοκοινοτήτων σε θαλάσσια και 
μεταβατικά οικοσυστήματα 

 Εμπειρία σε τεχνικές διαχείρισης, στατιστικής ανάλυσης και οπτικοποίησης 
δεδομένων βιοποικιλότητας με χρήση των γλωσσών προγραμματισμού R και Python 

 Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων με UML 
και σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων ACCESS 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων ερευνητικών προγραμμάτων και 
επιστημονικών εργασιών με θέματα συναφή με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα 

 Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ή Ευρωπαϊκών έργων σχετικών με 
το αντικείμενο της θαλάσσιας οικολογίας. 

 
Το έργο αφορά στην διερεύνηση και την καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη 
δημιουργία και ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος τεκμηρίωσης στο ΒΑ Αιγαίο. Ο τόπος 
παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 4 
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  
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 Πτυχίο Επιστημών της Θάλασσας οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή του εξωτερικού  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με θέματα διαχείρισης παράκτιων 
περιοχών οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Εξειδικευμένη εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων θαλάσσιας βιοποικιλότητας. 
 
Το έργο αφορά στη διερεύνηση και καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο ΒΑ 
Αιγαίο. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
Συνεργάτες στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Διαχρονική Κατοίκηση Στο Αιγαίο: ΜΕΡΟΣ Ι 
(οι απαρχές της προϊστορίας στο Αιγαίο και οι ιστορικοί χρόνοι στο ΝΑ Αιγαίο)» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 5 
 

 Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού με 
κατεύθυνση την Αρχαιολογία  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικός Τίτλος σχετικό με το αντικείμενο 
της Προϊστορίας του Αιγαίου ή/και αρχαιολογικών επιστημών, οποιουδήποτε 
Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Καλή γνώση ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων, διαδικτύου, google earth κτλ. 
 
Το έργο αφορά στην υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης Βάσεως Δεδομένων σε 
ευρήματα (τέχνεργα), οικιστικά κέντρα, κατοίκηση στο Αιγαίο ως μεταδεδομένα Dublin Core 
& Inspire), της συλλογής στοιχείων (datasets) για ανάπτυξη βάσης γεωχωρικών δεδομένων 
και  διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων με Ψηφιακή χαρτογράφηση των θέσεων / τέχνεργων 
μέσω του γεωγραφικού συστήματος τεκμηρίωσης (GPS, GIS σε συνεργασία με ομάδες του 
Παν Αιγαίου), της βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης όλων των παραπάνω (πρωτότυπες 
δημοσιεύσεις σε ψηφιακή μορφή pdf κτλ), στο αντικείμενο της Προϊστορία του Αιγαίου 
(30,000 – 7,000 π.Χ). Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Ρόδος. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 6 
 

 Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού με 
κατεύθυνση την Αρχαία Ιστορία ή Αρχαιολογία 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικός Τίτλος σχετικό με το αντικείμενο 
της Κλασσικής Αρχαιολογίας του Αιγαίου, οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου 
της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Καλή γνώση σε ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων, διαδικτύου, google earth κτλ. 
 

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης Βάσεως Δεδομένων σε 
ευρήματα (τέχνεργα), οικιστικά κέντρα, κατοίκηση στο Αιγαίο ως μεταδεδομένα Dublin Core 
& Inspire), της συλλογής στοιχείων (datasets) για ανάπτυξη βάσης γεωχωρικών δεδομένων 
και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων με Ψηφιακή χαρτογράφηση των θέσεων / τέχνεργων 
μέσω του γεωγραφικού συστήματος τεκμηρίωσης (GPS, GIS σε συνεργασία με ομάδες του 
Παν Αιγαίου), της καταγραφής της ενδονησιώτικης επικοινωνίας και με γύρω ενδοχώρα, 
εμπορικά δίκτυα, μέσω ιστορικών πηγών, της βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης όλων των 
παραπάνω (πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε ψηφιακή μορφή pdf κτλ), που αναφέρονται στο 
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ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

 

Νότιο Αιγαίο στους Ιστορικούς Χρόνους (800 – 200 π.Χ). Ο τόπος παροχής του έργου θα 
είναι η Ρόδος. 
 
Συνεργάτης στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Βάση Δεδομένων για τις έρευνες και μελέτες για 
τον τουρισμό στα νησιά του Αιγαίου από την σκοπιά των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 7 
 

 Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού με 
κατεύθυνση τις Κοινωνικές Επιστήμες 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικός Τίτλος σχετικό με το αντικείμενο 
της Ανθρωπολογίας του Τουρισμού και της κοινωνικής αλλαγής των τοπικών 
κοινωνιών 

 Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών έργων σχετικών με 
το αντικείμενο του τουρισμού και ειδικότερα στην εξειδικευμένη εθνογραφική έρευνα 
με θέμα την τουριστική ανάπτυξη. 

 
Το έργο αφορά στην υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης συστήματος συλλογής και 
τεκμηρίωσης. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
Συνεργάτης στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Πληροφοριακό Σύστημα Κοινοτικής Υγείας για 
την επιδημιολογική (κλινική, περιβαλλοντική) επιτήρηση νησιωτικών πληθυσμών» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 8 
 

 Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού με 
κατεύθυνση την Δημόσια Υγεία ή την Επιδημιολογία 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο της Επιδημιολογίας, ή 
Δημόσιας Υγείας οποιουδήποτε τμήματος Πανεπιστήμιου της ημεδαπής ή του 
εξωτερικού 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Καλή Εμπειρία στη δημιουργία Web applications καθώς και σε γλώσσες 
προγραμματισμού (C και C++)  

 Καλή Εμπειρία στη δημιουργία, επεξεργασία και χειρισμό βάσεων δεδομένων (SQL). 
 

Το έργο αφορά στην ανάλυση των παραγόντων για την υλοποίηση του συστήματος, στην 
υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος χαρτογράφησης, στην εισαγωγή δεδομένων στο 
σύστημα – επεξεργασία, την αξιολόγηση συστήματος και στην καταγραφή δεικτών 
(κλινικών, επιδημιολογικών και περιβαλλοντικών) κατά τη διαδικασία υλοποίησης. Ο τόπος 
παροχής του έργου θα είναι η Σάμος. 
 
Συνεργάτες στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Μέτρηση της ελκυστικότητας και της 
προσβασιμότητας μιας νησιωτικής περιοχής: Ανάπτυξη συστήματος δεικτών και μοντέλου 
για βιώσιμη ανάπτυξη/εφαρμογή για την περιοχή του Αιγαίου Αρχιπελάγους» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 9 
 

 Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού  με 
κατεύθυνση τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

 Άριστη γνώση Αγγλικής & Γαλλικής Γλώσσας 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία διενέργειας ποσοτικής έρευνας. 
 
Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθεί ο Μεταπτυχιακός τίτλος, καθώς και η αποδεδειγμένη 
εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος ή συναφών προγραμμάτων 
 
Το έργο αφορά στην συλλογή και μορφοποίηση δευτερογενών δεδομένων. Ο τόπος παροχής 
του έργου θα είναι η Χίος. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 10 
 

 Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού  με 
κατεύθυνση τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικά 
φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου. 

 
Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθεί ο Μεταπτυχιακός τίτλος, καθώς και η αποδεδειγμένη 
εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος ή συναφών προγραμμάτων.  
 
Το έργο αφορά στη συλλογή και μορφοποίηση δευτερογενών δεδομένων. Ο τόπος παροχής 
του έργου θα είναι η Χίος. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 11 
 

 Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Εμπειρία στην έρευνα σχετική με το αντικείμενο της περιφερειακής ανάπτυξης.  
 
Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθεί Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών σχετικός με το 
αντικείμενο της περιφερειακής ανάπτυξης 
 
Το έργο αφορά στον έλεγχο και ταξινόμηση δευτερογενών δεδομένων. Ο τόπος παροχής του 
έργου θα είναι η Χίος. 
 
Συνεργάτης στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Μεταφορικό σύστημα και τουριστική ανάπτυξη 
στα νησιά του Αιγαίου» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 12 

 

 Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού με 
κατεύθυνση την Ναυτιλία και τις Επιχειρηματικές Υπηρεσίες 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο της Ναυτιλίας, των 
Μεταφορών και του Εμπορίου, οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών σχετικός με το αντικείμενο της προσομοίωσης των 
μετακινήσεων των ατόμων με βάση το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους, 
οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Άριστη γνώση στατιστικών πακέτων SPSS 14.0 ή και μεταγενέστερη έκδοση, 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

 

BIOGEME, Python Biogeme, Gauss, SST και του λογισμικού SAWTOOTH 

 Καλή γνώση του λογισμικού προσομοίωσης VISUM. 
 
Το έργο αφορά στον σχεδιασμό της δομής ενός παρατηρητηρίου μεταφορών στο Αιγαίο και 
στην επεξεργασία υφιστάμενων δεδομένων για τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές. Ο 
τόπος παροχής του έργου θα είναι η Χίος. 
 
Συνεργάτης στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Συλλογή, καταγραφή και καταχώρηση 
δεδομένων επιχειρηματικότητας, κοινωνικού κεφαλαίου και καινοτομίας στο Αιγαίο 
Αρχιπέλαγος» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 13 
 

 Πτυχίο Περιβάλλοντος οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του 
εξωτερικού  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα νησιωτικής πολιτικής, αειφορικής διαχείρισης 
νησιωτικών περιοχών και αξιολόγησης και ελέγχου μελετών.  

 
Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν: 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Εμπειρία σε θέματα που συνδέονται με τη χάραξη και υλοποίηση νησιωτικών 
πολιτικών. 

 
Το έργο αφορά στην συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία υλικού αναφορικά με την 
αειφορική διαχείριση σε νησιωτικές περιοχές με έμφαση ζητήματα επιχειρηματικότητας και 
κοινωνικού κεφαλαίου καθώς και τη συγγραφή εκθέσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων. 
Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
Συνεργάτης στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Άυλος πολιτισμός – Γλώσσες και παραδόσεις 
στο Αιγαίο» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 14 
 

 Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα ψηφιακά μέσα 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
 
Το έργο αφορά στην συστηματοποίηση υλικού από το Ιστορικό και Λαογραφικό Αρχείο 
Ρόδου, από Βιβλιοθήκες & από τα Εργαστήρια Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο τόπος παροχής 
του έργου θα είναι η Ρόδος. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 15 
 

 Πτυχίο Ιστορίας, ή/και Εθνολογίας ή/και Ελληνικής Φιλολογίας ή/και 
Παιδαγωγικής οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του 
εξωτερικού  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με γλωσσική/πολιτισμική 
πολυμορφία ή/και με Νέες Τεχνολογίες και στην χρήση τους στην Εκπαίδευση ή/και 
στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Σχετική επιστημονική και  επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση (π.χ. 
εκπαιδευτική στήριξη αλλόγλωσσων μαθητών) ή/και στην ποιοτική/ποσοτική 
έρευνα σχετικά με αλλόγλωσσους ομιλητές στην οικογένεια και στην εκπαίδευση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Το έργο αφορά στην επικουρική εργασία για την συστηματοποίηση υλικού από το Ιστορικό 
και Λαογραφικό Αρχείο Ρόδου, από Βιβλιοθήκες & από τα Εργαστήρια Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Ρόδος.  
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 16 
 

  Πτυχίο Ιστορίας, ή/και Εθνολογίας ή/και Κοινωνιολογίας ή/και Ελληνικής 
Φιλολογίας ή/και Παιδαγωγικής οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή του εξωτερικού 

  Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

  Σχετική επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση (π.χ. 
εκπαιδευτική στήριξη αλλόγλωσσων μαθητών) ή/και στην ποιοτική και ποσοτική 
έρευνα 

 
Το έργο αφορά στην επικουρική εργασία για την συστηματοποίηση υλικού από το Ιστορικό 
και Λαογραφικό Αρχείο Ρόδου, από Βιβλιοθήκες & από τα Εργαστήρια Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Ρόδος.  
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 17 
 

 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή του εξωτερικού  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πολυμέσα και τις Γραφικές Τέχνες 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Επαγγελματική εμπειρία στην Πληροφορική Τεχνολογία 
 
Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στην ψηφιοποίηση και επεξεργασία 
λαογραφικού και πολιτισμικού υλικού, στην παραγωγή εφαρμογών διαδικτύου και στην 
ανάπτυξη λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων. 
 
Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση και μορφοποίηση του λαογραφικού και ευρύτερα 
πολιτισμικού υλικού, στην ανάδειξη και διασύνδεση του λαογραφικού υλικού με 
υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες και στη συνδρομή στον Άτλαντα Αιγαίου. Ο τόπος 
παροχής του έργου θα είναι η Ρόδος. 
 
Συνεργάτες στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Καταγραφή και αξιολόγηση της τουριστικής 
δραστηριότητας των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της για βελτιστοποίηση του 
σχεδιασμού» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 18 
 

 Πτυχίο Μαθηματικού οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του 
εξωτερικού 

 Εμπειρία σε μελέτες Φέρουσας Ικανότητας Τουριστικής Ανάπτυξης. 
 
Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα 

ΑΔΑ: ΒΕΧ7469Β7Λ-Η6Π



 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

 

Μαθηματικά ή Οικονομικά οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του 
εξωτερικού  και η καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 
 
Το έργο αφορά στην εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά 
του Νοτίου Αιγαίου. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Χίος. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 19 
 

 Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 
σχετικό με τις Οικονομικές Επιστήμες  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με τουρισμό ή με Διοίκηση Επιχειρήσεων 
- MBA, οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 Εμπειρία  σε μελέτες Φέρουσας Ικανότητας Τουριστικής Ανάπτυξης. 
 
Το έργο αφορά στην εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά 
του Νοτίου Αιγαίου.  Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Χίος. 
 
Συνεργάτες στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Αποτύπωση του πολιτισμικού τοπίου του 
Αιγαίου σε ιστορική προοπτική» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 20 
 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού οποιουδήποτε Τμήματος 
Πολυτεχνείου ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εξειδικευμένη επεξεργασία σε ζητήματα μουσικού 
πολιτισμού, διαχείριση μουσικού υλικού και μουσικές εκδόσεις.  

 
Το έργο αφορά στην καταγραφή, επεξεργασία και παρουσίαση του διαθέσιμου πολιτισμικού 
αποθέματος του Αιγαίου, για την αναβάθμιση Βάσης Δεδομένων που θα περιλαμβάνει 
αρχεία ήχου, βίντεο, φωτογραφίες, κείμενα από συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό. Ο τόπος 
παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 21 
 

 Πτυχίο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών οποιουδήποτε Τμήματος 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού με κατεύθυνση Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων. 

 
Το έργο αφορά στην υποστήριξη της δημιουργίας αρχείου προφορικής ιστορίας: 
καταγραφή, αποδελτίωση και ψηφιοποίηση υλικού, δημιουργία masterlog συνεντεύξεων και 
πληροφορητών/τριών, δημιουργία περιλήψεων και index, απομαγνητοφωνήσεις, 
ενσωμάτωση υλικού προφορικής ιστορίας στη βάση δεδομένων. Ο τόπος παροχής του έργου 
θα είναι η Μυτιλήνη. 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 22 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

 

 Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών οποιουδήποτε Τμήματος 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο της Κλινικής 
Κοινωνιολογίας με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, οποιουδήποτε Τμήματος 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 
 
Το έργο αφορά στην υποστήριξη της επεξεργασίας δεδομένων για την συλλογική και 
κοινωνική ζωή των αγροτικών κοινοτήτων στο Αιγαίο. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι 
η Μυτιλήνη. 
 
Συνεργάτες στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Αβιοτικοί πόροι και γεωλογική κληρονομιά στο 
Αιγαίο» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 23 
 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Τμήματος 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού  

 Διδακτορικό δίπλωμα στην Παλαιοντολογία 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε εργασίες καταγραφής 
παλαιοντολογικών θέσεων. 

 
Το έργο αφορά στην τεκμηρίωση των παλαιοντολογικών θέσεων στο νησιωτικό χώρο. Ο 
τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 24 
 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Τμήματος 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού  

 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Γεωγραφία 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε εργασίες καταγραφής και 
τεκμηρίωσης γεωμορφολογικών θέσεων - γεωτόπων. 

 
 Το έργο αφορά στην τεκμηρίωση των σημαντικότερων γεωμορφολογικών θέσεων - 
γεωτόπων στο νησιωτικό χώρο, των τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, στη συγκέντρωση 
όλων των θεσμικών διατάξεων προστασίας των αβιοτικών πόρων και θέσεων στο νησιωτικό 
χώρο υπό το πρίσμα του νομοθετικού πλαισίου προστασίας περιβάλλοντος, δασών, 
αρχαιολογικής νομοθεσίας κλπ. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 25 
 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Τμήματος 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού  

 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Γεωγραφία 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

ΑΔΑ: ΒΕΧ7469Β7Λ-Η6Π



 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε εργασίες καταγραφής και 
τεκμηρίωσης τεκμηρίωση των θέσεων ηφαιστειακών γεωτόπων. 

 
 Το έργο αφορά στην τεκμηρίωση και χαρτογράφηση των θέσεων γεωτόπων στο νησιωτικό 
χώρο. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 26 
 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Τμήματος 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού  

 Διδακτορικό δίπλωμα στη Γεωλογία 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε εργασίες καταγραφής και 
τεκμηρίωσης τεκμηρίωση των θέσεων γεωτόπων και τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού 
κάλλους. 

 
 Το έργο αφορά στην τεκμηρίωση και χαρτογράφηση των τεκτονικών δομών και γεωλογικών 
φυσικών τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους στο νησιωτικό χώρο. Ο τόπος παροχής του 
έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
Συνεργάτης στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα στο 
Αιγαίο» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 27 
 

 Πτυχίο Στατιστικής οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του 
εξωτερικού  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Στατιστική οποιουδήποτε Τμήματος 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Άριστη γνώση και εμπειρία Στατιστικών Μεθόδων, Συλλογής και Επεξεργασίας 
Στατιστικών Στοιχείων κατά προτίμηση δημογραφικών δεδομένων και επίσημων 
στατιστικών,  

 Άριστη γνώση υπολογιστικών στατιστικών πακέτων R, Splus, MATLAB, SPSS και του 
λογισμικού  LaTEX. 

 Εμπειρία στην αναπαράσταση, περιγραφή και ποσοτικοποίηση υψηλοδιάστατων 
δεδομένων. 

 
Το έργο αφορά στην συγκέντρωση, συλλογή, επεξεργασία, συγγραφή και παρουσίαση 
στοιχείων ερευνών σε πρωτογενή στοιχεία. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
Συνεργάτες στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Διατήρηση της βιοποικιλότητας του Αιγαίου» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 28 
 

 Πτυχίο Γεωπόνου οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του 
εξωτερικού 

 Διδακτορικός Τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Μελισσοκομίας, οποιουδήποτε 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

 

Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Πολυετής Ερευνητική Εμπειρία σε θέματα μελισσοκομίας και ειδικότερα σε απειλές 
και προβλήματα που αντιμετωπίζονται. 

 
Το έργο αφορά στην συγγραφή κειμένων σχετικά με προβλήματα και απειλές που 
αντιμετωπίζει η μελισσοποικοιλότητα και ειδικότερα η κοινή μέλισσα στην Ελλάδα. Ο τόπος 
παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 29 
 

 Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού με 
κατεύθυνση την Περιβαλλοντική Χαρτογραφία 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο της Γεωπληροφορικής, 
οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

 Πολυετής εμπειρία στην κατασκευή χαρτών. 
 
Το έργο αφορά στην κατασκευή χαρτών κατανομής της βιοποικιλότητας στην περιοχή του 
Αιγαίου. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη. 
 
Συνεργάτης στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη συστήματος στήριξης αποφάσεων 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση νησιωτικού περιβάλλοντος υπό την επίδραση των 
κλιματικών αλλαγών» 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 30 
 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή του εξωτερικού με κατεύθυνση τις 
Οικονομικές Επιστήμες, ή την Περιφερειακή Ανάπτυξη ή την Χωροταξία  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο της ανάλυσης και 
διαχείρισης δεδομένων (χωρικών), οποιουδήποτε Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του 
εξωτερικού  

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  

 Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικών με το αντικείμενο 
της συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης χωρικών δεδομένων ή νησιωτικής 
ανάπτυξης. 

 
Το έργο αφορά στην συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δευτερογενών δεδομένων. Η 
παραπάνω θέση θα πληρωθεί από δύο (2) υποψηφίους. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι 
η Μυτιλήνη.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να 
περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (οι υποψήφιοι των οποίων οι προτάσεις θα 
επιλεγούν, θα πρέπει να καταθέσουν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα) 

 Βεβαιώσεις εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)  

 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 αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει με συνέντευξη από επιτροπές, που έχουν οριστεί 
με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

 

(Συνεδρίαση 100/25.04.2013). Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη 
διαδικασία επιλογής. 
 
Οι αμοιβές των ατόμων που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογες των προσόντων τους και των 
δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το χρονικό 
διάστημα της σύμβασης θα είναι από ένα (1) μήνα ως δεκαοκτώ (18) μήνες, με δυνατότητα 
ανανέωσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης συνεργάτη όπως προκύπτουν από τις 
ανάγκες του Επιστημονικού Προγράμματος . 
 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί το αργότερο έως την Δευτέρα 10 
Ιουνίου 2013 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση …….. 

 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  
“ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” 
 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2013_3731) 

Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 

Υπόψη: κα Αλεξάνδρα Κοντού 
Τηλ. : 22510-36700 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την 
οποία ενδιαφέρονται καθώς και τον τίτλο του Έργου στην οποία αντιστοιχεί 
 
Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα 
παραληφθούν μετά τις 10/06/2013 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου 
δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο 
κα Αλεξάνδρα Κοντού (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email:  alkon@aegean.gr). 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό ημερήσιο τύπο 
της Μυτιλήνης, Χίου, Ρόδου και Σάμου. 

 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Kαθηγητής, Πάρις Α. Τσάρτας 
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