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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 “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” 
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της 
συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 
ΕΕ104/11.07.2013) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “(Υπο)γόνιμοι πολίτες: 
Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. 
Μια δι-επιστημονική και συγκριτική προσέγγιση ” - (ΙΝ)FERCIT (Επιστημονικά Υπεύθυνη Μόνιμη 
Επίκουρη Καθηγήτρια Βενετία Καντσά) της Πράξης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», η δημόσια δαπάνη της οποίας κατανέμεται στους Άξονες 
Προτεραιότητας 10 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας & της 
καινοτομίας στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» (44%), 11 (Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
προαγωγή της έρευνας & της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (52,4%) και 12 
(Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας & της καινοτομίας στις 2 
περιφέρειες σταδιακής εισόδου (3,6%) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για την σύναψη δύο 
(2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για παροχή έργου στη Μυτιλήνη.  
 
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 θέση. 
 
Θέση 1 – Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο αντικείμενο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με 
εξειδίκευση στην Ιατρική Ανθρωπολογία 
 

 Διδακτορικό δίπλωμα στις κοινωνικές επιστήμες με αντικείμενο την Ανθρωπολογία της 
Αναπαραγωγής. 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και μίας εκ των δύο, της Ιταλικής ή Ισπανικής. 
 
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθούν: 

 Αποδεδειγμένη ανθρωπολογική ερευνητική εμπειρία με έμφαση στις τεχνολογίες 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.  

 Συγγραφική δραστηριότητα με πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/ και 
συλλογικούς τόμους.  

 Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις εργασίας. 
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Το έργο αφορά στη συμμετοχή σε ποιοτική και ποσοτική έρευνα, ανάλυση των δεδομένων καθώς 
και στη συγγραφή ερευνητικών εκθέσεων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι εννέα (9) μήνες με 
δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. 
 
Θέση 2 – Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο αντικείμενο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με 
εξειδίκευση στην Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης 
 

 Διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με εξειδίκευση στην 
Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης 

  Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας  
 
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθούν: 

 Αποδεδειγμένη ανθρωπολογική ερευνητική εμπειρία με έμφαση στη μετανάστευση, τη 
θρησκεία και τον οικιακό χώρο.  

 Συγγραφική δραστηριότητα με πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/ και 
συλλογικούς τόμους.  

 Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις εργασίας.  
 
Το έργο αφορά στη συμμετοχή σε ποιοτική και ποσοτική έρευνα, ανάλυση των δεδομένων καθώς 
και στη συγγραφή ερευνητικών εκθέσεων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες με 
δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές των παραπάνω θέσεων 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 επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης, που έχει οριστεί με τη σχετική 
απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 
ΕΕ104/11.07.2013), κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων. Κατά περίπτωση η επιτροπή αξιολόγησης 
δύναται να καλεί το σύνολο των υποψηφίων ή κάποιους εξ αυτών σε συνέντευξη. 
 
Οι αμοιβές των ατόμων που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογες των προσόντων τους και των 
δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου.  
 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 27 
Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 

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

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” 
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2013_6656) 
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
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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  
 
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 
27/09/2013 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 περίληψη της στον τοπικό ημερήσιο τύπο της Μυτιλήνης. 

 
Η Αντιπρύτανις 

 
 

Καθηγήτρια  
Αγγελική Δημητρακοπούλου 

         Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου  
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