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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με σχετική 
απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 
Ερευνών (Συνεδρίαση 114/11.11.2013) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της 
υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της 
πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 
304262 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση – ΕΣΠΑ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, 
ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών σε 
Μυτιλήνη και Σάμο ως ακολούθως: 

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. 

ΘΕΣΗ 1 – ‘’ΠΕ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ’’ 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωγραφίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης 
ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής 

 Μεταπτυχιακό συναφές με το αντικείμενο 

 Καλή γνώση αγγλικών 

 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: 

o Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών:  ArcGIS Desktop/ArcInfo with 
ArcSDE 10.0 

o Βάσεις Γεωγραφικών δεδομένων: ESRI Geodatabase, Oracle 10g r2, 
MS SQL Server 

o Web GIS: ArcGIS Server Enterprise Advanced Windows 10.0 
o Επεξεργασία κειμένων  
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o Υπολογιστικά φύλλα  
o Υπηρεσίες Διαδικτύου  
o Παρουσιάσεις  
o Βάσεις δεδομένων  

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συλλογή, επεξεργασία, 
καταχώρηση και διαχείριση Γεωγραφικών και Κοινωνικοοκονομικών 
δεδομένων. 

Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν: 

 Γνώση και εμπειρία σε web-based  γεω-χωρικές εφαρμογές 

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις 

Το έργο αφορά στον εμπλουτισμό των Ψηφιακών Αποθετηρίων Γεωγραφικών και 
Κοινωνικό - Οικονομικών Δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με περιεχόμενο που ο συνεργάτης θα αναζητήσει, επιλέξει και καταχωρήσει σε 
αυτά.  

Ειδικότερα, ο συνεργάτης:  

1). Θα εντοπίσει περί τα 2.400 χωρικά και περί τα 70 κοινωνικοοικονομικά 
δεδομένα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που είτε έχουν παραχθεί από τα μέλη 
της Ακαδημαϊκής  Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  και βρίσκονται σε 
ερευνητικά εργαστήρια των τμημάτων Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος, Κοινωνιολογίας 
κ.α. είτε υλικό που έχει περιέλθει  στην κατοχή των προαναφερθέντων εργαστηρίων 
από δωρεές, αγορές κλπ. 
2). Θα προβεί σε αξιολόγηση βάσει επιστημονικών κριτηρίων του 
εντοπισθέντος υλικού και θα επιλέξει το υλικό του οποίου θα καταχωρηθούν τα 
μεταδεδομένα στα Αποθετήρια 
3). Θα προβεί στην καταχώρηση των μεταδεδομένων στα Αποθετήρια βάσει 
των πρωτοκόλλων INSPIRE σε ότι αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα και DDI σε ότι 
αφορά τα Κοινωνικοοικονομικά.  
4). Θα εισαγάγει τα Γεωγραφικά και Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα στα 
Αποθετήρια. Σε πολλές περιπτώσεις ίσως απαιτηθεί η επεξεργασία των 
προαναφερθέντων δεδομένων πριν την εισαγωγή τους στα  Αποθετήρια 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση τους με τις προδιαγραφές αυτών. 
5). Θα αντιμετωπίζει τυχόν τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με την 
καταχώρηση δεδομένων στα Αποθετήρια και θα επιλύει τεχνικά προβλήματα που 
τυχόν ανακύπτουν στις ηλεκτρονικές εφαρμογές των Αποθετηρίων.  
6). Θα επιμεληθεί τους κανονισμούς λειτουργίας των αποθετηρίων 
Γεωγραφικών και Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων (π.χ. διαχειριστικοί όροι – 
απαιτήσεις, ρόλοι και οι υποχρεώσεις των μελών του αποθετηρίου, κανόνες και 
διαδικασίες λειτουργίας της υπηρεσίας) 
7). Θα επιμεληθεί την συγγραφή Τεχνικών Εκθέσεων σχετικών με την 
υλοποίηση του Έργου και αν απαιτηθεί θα προβεί στην επιστημονική προβολή του 
είτε μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων είτε μέσω ανακοινώσεων σε επιστημονικά 
συνέδρια. 
Το έργο θα παρέχεται στην Μυτιλήνη. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι 
δεκαοχτώ (18) μήνες. 
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ΘΕΣΗ 2  “ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή άλλου συναφούς αντικειμένου Τμήματος 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής 

 Καλή γνώση αγγλικών 

Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν: 

 Μεταπτυχιακό συναφές με τα αντικείμενα 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ψηφιοποίηση υλικού 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε ψηφιακά αποθετήρια 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου 

 Καλή γνώση σε: 
o διαχείριση λογισμικών αποθετηρίου (DSpace) 
o βάσεις δεδομένων: MySQL, MS SQL Server 
o Java, Javascript, C, PHP, XML, HTML/CSS για ανάπτυξη ιστοσελίδων 
o Χρήση λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου (π.χ Drupal, Joomla, 

κτλ.) 

 Εξοικείωση με τα διεθνή πρότυπα που αφορούν τα συστήματα Βιβλιοθήκης 
(π.χ. UNIMARC, MARC21, Dublin Core, Cerif) 

 Εξοικείωση με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών (π.χ. OAI-PMH, SWORD) 

 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα 
υλοποιήσει η Βιβλιοθήκη στα πλαίσια της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Αιγαίου», καθώς και η υποστήριξη των χρηστών των υπηρεσιών 
αυτών.  Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την νέα Πύλη της 
Βιβλιοθήκης, το Ιδρυματικό Αποθετήριο και το Πληροφοριακό Σύστημα 
Επιστημονικών Δημοσιεύσεων (CRIS). Επίσης, θα συμβάλει στον εμπλουτισμό 
του Ιδρυματικού Αποθετηρίου με τεκμήρια Γκρίζας Βιβλιογραφίας 
(ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, προβολή) και με οπτικοακουστικό υλικό 
(ψηφιοποίηση, προβολή) για το οποίο συντρέχουν λόγοι διατήρησης σε 
σύγχρονη ψηφιακή μορφή. 

Ειδικότερα, ο συνεργάτης: 

1). Θα ψηφιοποιήσει και τεκμηριώσει περί τα 2000 τεκμήρια Γκρίζας 
Βιβλιογραφίας. 
2). Θα ψηφιοποιήσει 500 τεκμήρια οπτικοακουστικού υλικού, για τα οποία 
συντρέχουν λόγοι διατήρησης σε σύγχρονη ψηφιακή, βάσει καταλόγου που θα 
του διατεθεί από τη Βιβλιοθήκη. 
3). θα δημιουργήσει Αρχεία Συχνών Ερωτήσεων (FAQ’s) ανά ηλεκτρονική 
υπηρεσία με συγκεντρωμένες και ομαδοποιημένες συχνές ερωτήσεις χρηστών, 
τα οποία θα είναι προσβάσιμα και μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών 
(Helpdesk) της Βιβλιοθήκης, 
4). θα συγκεντρώνει και διεκπεραιώνει αιτήματα χρηστών μέσω της Υπηρεσίας 
Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk) της Βιβλιοθήκης, τα οποία θα αξιοποιεί για 
δημιουργία Οδηγών Επίλυσης Προβλημάτων (Troubleshooters) 
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5). θα πραγματοποιεί παρουσιάσεις και εκπαιδεύσεις των χρηστών για τις νέες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα υλοποιήσει η Βιβλιοθήκη στα πλαίσια της 
Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» 

Η ψηφιοποίηση του υλικού θα γίνει βάσει των Προδιαγραφών Ποιότητας που 
θα διατυπώνονται αναλυτικά στον Κανονισμό Δημιουργίας και Διατήρησης 
Ψηφιακού Υλικού που θα του διατεθεί από τη Βιβλιοθήκη.  

Επίσης, η ψηφιοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε χώρους της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη με εξειδικευμένο εξοπλισμό και 
λογισμικό που θα του διατεθεί. 

Το έργο θα παρέχεται στη Μυτιλήνη. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα 
είναι δεκαεπτά (17) μήνες. 

 

ΘΕΣΗ 3 “ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή άλλου συναφούς αντικειμένου Τμήματος 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής 

 Καλή γνώση αγγλικών 

Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν: 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ψηφιοποίηση υλικού. 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε ψηφιακά αποθετήρια 

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση τεκμηρίων από συλλογές παλαιού και σπάνιου 
υλικού με σκοπό την εισαγωγή των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων στο Ιδρυματικό 
Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης. 

Ειδικότερα, ο συνεργάτης:  

1) Θα ψηφιοποιήσει εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) σελίδες παλαιών και 
σπάνιων τεκμηρίων. 
2) Θα προβεί σε επιλεκτική μετατροπή των ψηφιοποιημένων σελίδων σε 
επεξεργάσιμο υλικό, με την βοήθεια κατάλληλου λογισμικού Οπτικής 
Αναγνώρισης Χαρακτήρων (Optical Character Recognition – OCR) 

Η ψηφιοποίηση του υλικού θα γίνει βάσει των Προδιαγραφών Ποιότητας που θα 
διατυπώνονται αναλυτικά στον Κανονισμό Δημιουργίας και Διατήρησης Ψηφιακού 
Υλικού που θα του διατεθεί από τη Βιβλιοθήκη και θα πραγματοποιηθεί σε χώρους 
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου με 
εξειδικευμένο Σταθμό Σάρωσης Βιβλίων που θα του διατεθεί και αφού του 
παρασχεθεί η σχετική εκπαίδευση. 

Το έργο θα παρέχεται στο Καρλόβασι Σάμου. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα 
είναι δεκαπέντε (15) μήνες. 

 
ΘΕΣΗ 4 “ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ”  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο Νομικής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 
αλλοδαπής 
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 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Νομική 

 Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον οκτώ ετών  

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν: 

 Εμπειρία στην υλοποίηση  Έργων με συναφές αντικείμενο με έμφαση σε 
θέματα διαχείρισης δικαιωμάτων υλικού Αποθετηρίων   

 Επιστημονική ενασχόληση με θέματα Πνευματικών δικαιωμάτων, αδειών 
χρήσης τεκμηρίων Βιβλιοθηκών, διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών  κλπ. η 
οποία θα τεκμηριώνεται από ανακοινώσεις σε συνέδρια,  δημοσιεύσεις  σε 
επιστημονικά περιοδικά κλπ. 

 
Το έργο αφορά  στον εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με διάφορες κατηγορίες  Ψηφιακών τεκμηρίων. Ο 
συνεργάτης θα διερευνήσει θέματα αδειών χρήσης αυτών, ελεύθερης ή υπό όρους 
πρόσβασης και γενικότερα παραμέτρους που άπτονται των πνευματικών 
δικαιωμάτων του πρωτογενούς και ψηφιοποιημένου υλικού.  
 
Συγκεκριμένα, ο συνεργάτης θα συντάξει αναφορά για τα δικαιώματα χρήσης των 
διαφόρων κατηγοριών υλικού του Αποθετηρίου καθώς επίσης και για το σύνολο 
των τεκμηρίων, θα υποδείξει τρόπους κατοχύρωσης των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από την ψηφιοποίηση υλικού στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος 
θα επεξεργαστεί παραρτήματα των Κανονισμών λειτουργίας των Υπηρεσιών που 
θα αναπτύξει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε ό,τι αφορά θέματα 
εκχώρησης άδειας χρήσης στην Βιβλιοθήκη,  εκ μέρους του δημιουργού.     

 
Το έργο θα παρέχεται στην Σάμο, όπου βρίσκεται ο κύριος όγκος του προς 
ψηφιοποίηση υλικού. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένας (1) μήνας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο 
υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αίτηση με πλήρη στοιχεία 

 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα  

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

 Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας  

 Αποδεικτικά 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. 

 
Ειδικότερα για την θέση του Γεωγράφου πέραν των ανωτέρω και: 

 Αποδεικτικά γνώσης και χειρισμού των λογισμικών: ArcGIS Desktop/ArcInfo 
with ArcSDE 10.0, Βάσεις Γεωγραφικών δεδομένων: ESRI Geodatabase, 
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Oracle 10g r2, MS SQL Server  και  ArcGIS Server Enterprise Advanced 
Windows 10.0( όπως ενδεικτικά βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων, 
βεβαιώσεις εργοδότη, κλπ 

 Αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ όπως εκάστοτε ορίζεται από τις 
προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ( σε ότι αφορά την επεξεργασία κειμένου, λογιστικά 
φύλλα, βάσεις δεδομένων κλπ)  
 

 
Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από 
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
Γλώσσας. 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες θα αξιολογηθούν  από Επιτροπή, που έχει οριστεί με 
απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 
114/11.11.2013). Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη 
συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής. 
 

Η αμοιβή των ατόμων που θα επιλεγούν θα είναι ανάλογη των προσόντων τους και 
των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου.  
 
O Ειδικός λογαριασμός έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα 
να μην προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων ή και να προβεί σε τροποποίηση 
βασικών τους παραμέτρων (χρόνου, αμοιβής) σε περίπτωση οποιασδήποτε 
μεταβολής από την Διαχειριστική Αρχή της Ψηφιακής Σύγκλησης του υποέργου με 
τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 304262, στο πλαίσιο του οποίου 
υλοποιούνται. 
 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την 
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων 
προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση ……. 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 304262 

 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2013_9303) 
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Υπόψη: κα Αγγελικής Λουίζου 

Τηλ. : 22510-36738 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο που θα υποβάλλουν τον α/α 
της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται  
 

ΑΔΑ: ΒΛΓΚ469Β7Λ-ΛΟΝ



Ο φάκελος των ενδιαφερομένων  υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς 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 
07/01/2014 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 στον 
υπάλληλο κο Κακούρη Βασίλειο (τηλ. 22510-36763, fax 22510-36069, email:  
bkak@geo.aegean.gr). 
 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό τύπο της 
Μυτιλήνης και της Σάμου. 
 

Η Αντιπρύτανις 
 
 

Καθηγήτρια 
Αγγελική Δημητρακοπούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

ΑΔΑ: ΒΛΓΚ469Β7Λ-ΛΟΝ


