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Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2014_6154    

Μυτιλήνη, 23/07/2014 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της 
συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση EE135/ 
16.07.2014) γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Κεντρικές Δράσεις για 
Διδακτορική Έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου», της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστημίου Αιγαίου» 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 δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στην 
Μυτιλήνη. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου 
και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω 
κριτήρια και με τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1  

 Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του 
εξωτερικού, σχετικό με το αντικείμενο της επιστήμης των υπολογιστών και της πληροφορικής ή της 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας ή της σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων. [Βαθμός: 5] 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την επιστήμη των υπολογιστών και της 
πληροφορικής, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού [Βαθμός: 10] 

 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας [Βαθμός: 5] 

 Καλή γνώση στα παρακάτω αντικείμενα [Βαθμός: 15]: 
o Λειτουργικά Συστήματα: Windows, Linux ή Unix 
o Υπηρεσίες Web: IIS 7, Apache 
o Βάσεις Δεδομένων: MS SQL, MySQL 
o Δημιουργία Ιστοσελίδων: 

 Γλώσσες Markup (Σήμανσης): HTML 4, HTML 5, CSS, XML 
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 Γλώσσες Προγραμματισμού: JavaScript, PHP, Actionscript 
 Εξειδικευμένα Λογισμικά Σχεδίασης: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

 Εξειδίκευση ή/και εμπειρία στις παρακάτω συγκεκριμένες υπηρεσίες [Βαθμός: 15]: 
o Διαδικασίες ανάπτυξης και συμμόρφωσης με πρότυπα πρωτόκολλα σύγχρονης 

τηλεδιάσκεψης (H.323 ή SIP) με σκοπό τη συμβατότητα με τις υπάρχουσες υποδομές 
τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και ευρύτερα όλων των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. 

o Διαδικασίες πρόσβασης μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (Web Conferencing) για βελτιωμένη 
ευχρηστία και απλότητα στις ρυθμίσεις. 

o Ανάπτυξη και υποστήριξη σύγχρονης συνεργασίας μέσω υπολογιστή με τον διαμοιρασμού 
εφαρμογών και επιφάνειας εργασίας (desktop/application sharing). 

o σχεδιασμός/χρήση/διαχείριση/ανάπτυξη/επέκταση συστημάτων για τη διασύνδεση με 
διαδραστικό πίνακα. 

o σχεδιασμός/χρήση/διαχείριση/ανάπτυξη/επέκταση συστημάτων για τη διασύνδεση με 
ενιαία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. 

o σχεδιασμός/χρήση/διαχείριση/ανάπτυξη/επέκταση συστημάτων για την υποστήριξη 
μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων (ανάλογα με το εύρος ζώνης της διαθέσιμης δικτυακής 
υποδομής). 

o Υποστήριξη πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων (Windows, Unix‐based, MacOS). 
o Καταγραφή και παρουσίαση αποθηκευμένων συνεδριών και μαθημάτων (video on 

demand). 
o χρήση LDAP, DHCP, DNS, Active Directory 

 Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά/αναπτυξιακά Έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή 
ευρωπαϊκούς πόρους [Βαθμός: 20] 

 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με 
την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση EE135/ 
16.07.2014) [Βαθμός: 30] 

 
Το έργο αφορά στη ανάλυση και σχεδιασμό ιστοσελίδας η οποία θα δημοσιεύει και θα πληροφορεί την 
ευρύτερη Πανεπιστημιακή κοινότητα για τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ηράκλειτος ΙΙ. 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2 

 Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών του εξωτερικού, σχετικό με το αντικείμενο της επιστήμης των υπολογιστών και 
πληροφορικής ή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ή της σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων. 
[Βαθμός: 5] 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την επιστήμη των υπολογιστών και της 
πληροφορικής, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού [Βαθμός: 10] 

 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας [Βαθμός: 5] 

 Καλή Γνώση CSS, Javascript, PHP, HTML ή HTML5 [Βαθμός: 10] 

 Καλή γνώση MYSQL ή MSSQL [Βαθμός: 5] 

 Γνώσεις Εγκατάστασης/Διαχείρισης/ανάπτυξης με χρήση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου 
(CMS) όπως Joomla και ανάπτυξη add-ons, ή Wordpress και ανάπτυξη add-ons, ή  Drupal και 
ανάπτυξη add-ons [Βαθμός: 5] 

 Εξειδίκευση στις παρακάτω συγκεκριμένες υπηρεσίες [Βαθμός: 10]: 
o Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 
o Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ιστοχώρων με χρήση του (CMS) WordPress και 

ιδιαίτερα MultiUser and Multisite δίκτυα WordPress ή άλλων CMS. 
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o Η γνώση jQuery, prototype, ruby on rails, php cake, asp, Ajax 
o Ικανότητες συγγραφής κώδικα σε Java ή/και C++  ή/και σε περιβάλλον Visual Studio 
o Αποδειγμένη εμπειρία σε δημιουργικό design 
o Web Administration  
o Διαχείριση Λειτουργικών συστημάτων Unix/Linux. 

 Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά/αναπτυξιακά Έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή 
ευρωπαϊκούς πόρους [Βαθμός: 20] 

 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με 
την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση EE135/ 
16.07.2014) [Βαθμός: 30]. 

 
Το έργο αφορά στη υλοποίηση και επικαιροποίηση ιστοσελίδας η οποία θα δημοσιεύει και θα 
πληροφορεί την ευρύτερη Πανεπιστημιακή κοινότητα για τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ηράκλειτος ΙΙ .  

 
Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη (φυσική παρουσία ή μέσου ειδικού συστήματος τηλεδιάσκεψης) 
οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Επίσης η μη υποβολή των προαναφερθέντων 
τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό) συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την 
διαδικασία. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες 
τους στα παραπάνω κριτήρια. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανά θέση Συνεργάτη, 
θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής 
επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι οι υποψήφιοι διατηρούν το 
δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των 
υπολοίπων υποψηφίων κι άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να 
περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

 Πρόταση με σαφή αναφορά στην θέση συνεργάτη γα την οποία ενδιαφέρονται 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 

 Βεβαιώσεις εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συβάσεις, 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. 

 
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 έως 31/10/2015 με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου. 
 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 4 
Αυγούστου 2014 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 Συνεργάτη Νο. …. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

«Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστημίου Αιγαίου»  
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2014_6154) 
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Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

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

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ 
Γραφείο ΙΣ 2.18 

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 
04/08/2014 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 στην κα Αλεξάνδρα 
Κοντού (τηλ. 22510- 36704 , 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. 
 
 

Η Αντιπρύτανις 
Καθηγήτρια 

Αγγελική Δημητρακοπούλου 
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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