
 

 
 

         

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_3255 

Μυτιλήνη, 1 Απριλίου 2015 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΕΠΑΕ ΑΙΓΑΙΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ& ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «CESSDA ΕΠΑΕ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ESFRI/2006» 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδριάσεις 248/18.02.2015 & 250/17.03.2015) σας γνωστοποιεί 
ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»,  της  Πράξης «CESSDA ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή 
στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006» και κωδικό ΟΠΣ 
446446, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
(Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Κάλλας Ιωάννης), ενδιαφέρεται για την σύναψη πέντε (5) 
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής 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 αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω 
κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για τα κριτήρια που δεν είναι απαιτούμενα.  
 
Συνεργάτης 1  

 Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών του εξωτερικού       [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη, Τμήματος Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή του εξωτερικού       [απαιτούμενο] 

 Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στα Οικονομικά / Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήματος Πανεπιστημίου 
της ημεδαπής ή του εξωτερικού       [βαθμολογία: 15] 

 Πιστοποιημένη γνώση οικονομετρίας και ποσοτικών μεθόδων, η οποία να αποδεικνύεται από 
Αναλυτική Βεβαίωση Σπουδών Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού Επιπέδου, στην οποία να 
υπάρχουν σχετικά μαθήματα      [μέγιστη βαθμολογία: 15] 

o Άνω των πέντε (5) σχετικών μαθημάτων      [15] 
o Τρία (3) ή τέσσερα (4) σχετικά μαθήματα     [10] 
o Ένα (1) ή δύο (2) σχετικά μαθήματα      [5] 

 Αποδεδειγμένη χρήση στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων [μέγιστη βαθμολογία: 10] 
o Ευρύτατη χρήση (σε πάνω από τρείς (3) δημοσιεύσεις ή έρευνες)  [10]                                                                                                
o Μέτρια χρήση   (έως τρεις (3) δημοσιεύσεις ή έρευνες)  [5]                                                                                  
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 Ερευνητική Εμπειρία στο αντικείμενο της κατάρτισης δεικτών και στη μοντελοποίηση  
                                                                              [μέγιστη βαθμολογία: 10] 

o Εμπειρία άνω του ενός (1) έτους                                 [10] 
o Εμπειρία έως ένα (1) έτος          [5] 

 Τουλάχιστον Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας   [μέγιστη βαθμολογία: 10] 
o Άριστη γνώση                                                                                                      [10] 
o Πολύ Καλή                                                                                                                      [5]       

 
Το έργο αφορά στην υποστήριξη της συλλογής ερευνητικών δεδομένων και υλικού τεκμηρίωσης, σε 
δεδομένα που αφορούν τα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού από τις απογραφές 
πληθυσμού και κατοικιών των ετών 2001 και 2011, δεδομένα της  Έρευνας Εργατικού Δυναμικού,  
δεδομένα  που τηρεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ για τους δημογραφικούς παράγοντες της φυσικής κίνησης του πληθυσμού 
και για τις μεταβλητές της υγείας και της  εκπαίδευσης, στοιχεία της δια βίου εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, δεδομένα για την υγεία, το εισόδημα, το κοινωνικό αποκλεισμό και την φτώχεια της 
έρευνας EU-SILK. Επίσης ο συνεργάτης θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και σχεδιασμό συστήματος 
παραγωγής και διαχείρισης δεικτών και δευτερογενούς ανάλυσης οικονομικών και κοινωνικών 
δεδομένων. Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων ευρώ 
(2.000,00€). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τις 30/09/2015. 
 
Συνεργάτης 2  

 Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών του εξωτερικού με έμφαση στην Περιφερειακή Επιστήμη  [απαιτούμενο]                          

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Οικονομικά, με έμφαση στην Περιφερειακή Επιστήμη, 
Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού   [απαιτούμενο] 

 Πιστοποιημένη γνώση στατιστικής και οικονομετρίας  η οποία να αποδεικνύεται από Αναλυτική 
Βεβαίωση Σπουδών Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού Επιπέδου, στην οποία να υπάρχουν σχετικά 
μαθήματα        [μέγιστη βαθμολογία: 20] 

 Πέντε (5) και άνω σχετικά μαθήματα       [20] 

 Τρία (3) ή τέσσερα (4) σχετικά μαθήματα      [10] 

 Ένα (1) ή δύο (2) σχετικά μαθήματα       [5] 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ευρωπαϊκά προγράμματα και λοιπά 
ερευνητικά έργα       [μέγιστη βαθμολογία: 20] 

o Εμπειρία άνω των τριών (3) ετών      [20] 
o Εμπειρία ένα (1) έως τρία (3) έτη      [10] 

 Εμπειρία στη συλλογή δεδομένων     [μέγιστη βαθμολογία: 10]  
o Συμμετοχή σε δύο (2) έρευνες ή απογραφές και πάνω    [10]                                           
o Συμμετοχή σε μία (1) έρευνα ή απογραφή     [5]                

 Τουλάχιστον Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας   [μέγιστη βαθμολογία: 10] 
o Άριστη γνώση                                                                                                      [10] 
o Πολύ Καλή                                                                                                                      [8]    
o Καλή                                                                                                                                        [5] 

 
Το έργο αφορά στην υποστήριξη της συλλογής ερευνητικών δεδομένων και υλικού τεκμηρίωσης, σε 
δεδομένα που αφορούν: απογραφές πληθυσμού και κατοικιών των ετών 2001 και 2011, δεδομένα της  
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού,  δεδομένα  που τηρεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ για τους δημογραφικούς παράγοντες της 
φυσικής κίνησης του πληθυσμού και για τις μεταβλητές της υγείας και της  εκπαίδευσης, στοιχεία της δια 
βίου εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, δεδομένα για την υγεία, το εισόδημα, το κοινωνικό 
αποκλεισμό και την φτώχεια της έρευνας EU-SILK. Ο συνεργάτης θα συνεισφέρει στην κατάρτιση 
στατιστικών σειρών σε περιφερειακό επίπεδο και την καταγραφή και τεκμηρίωση ερευνών και 
μεταδεδομένων ερευνών. Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 
τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (1.496,00€). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τις 30/09/2015. 
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Συνεργάτης 3  
 Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού     [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με έμφαση στις Κοινωνιολογικές σπουδές, Τμήματος 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού      [απαιτούμενο] 

 Ερευνητική εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων και ιδιαίτερα στην 
εξοικείωση σε θέματα εννοιολόγησης  και ορολογίας στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας  
         [μέγιστη βαθμολογία: 20] 

o Εμπειρία άνω των δυο (2) ετών       [20] 
o Εμπειρία από ένα (1) έως δυο (2) έτη       [10] 
o Εμπειρία μικρότερη από ένα (1) έτος      [5] 

 Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας     [μέγιστη βαθμολογία: 10] 
o Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση                                                                           [10] 
o Καλή γνώση                                                                                                        [5]                                                 

 Τουλάχιστον Καλή γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας                [μέγιστη βαθμολογία: 10] 
o Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση                                                                          [10] 
o Καλή γνώση                                                                                               [8]                                                                       

 Επαγγελματική εμπειρία στην κοινωνική έρευνα και στην ανάλυση κοινωνικών δεδομένων  
         [μέγιστη βαθμολογία: 20]    

o Εμπειρία άνω των δυο (2) ετών       [20] 
o Εμπειρία από ένα (1) έως και δυο (2) έτη      [10] 
o Εμπειρία έως ένα (1) έτος          [5] 

 
Το έργο αφορά στην υποστήριξη της επεξεργασίας και τεκμηρίωσης δεδομένων ποσοτικών ερευνών σε 
DDI2, DDI3 και ποιοτικών δεδομένων καθώς και στην τεκμηρίωση ορολογίας στο χώρο των κοινωνικών 
επιστημών. Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων ευρώ 
(2.000,00€). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τις 30/09/2015. 
 
Συνεργάτης 4  

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής ή άλλου συναφές αντικειμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του 
εξωτερικού          [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στη Δια Βίου 
Εκπαίδευση         [απαιτούμενο]    

 Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας                                                    [μέγιστη βαθμολογία: 10] 
o Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση       [10]                                                      
o Καλή γνώση         [5]       

 Τουλάχιστον Καλή γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας                   [μέγιστη βαθμολογία: 10]                   
o Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση       [10]                                          
o Καλή γνώση         [5]                                                                                              

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην διαχείριση έργων, στην ανάλυση 
δεδομένων, στην υποστήριξη εργαστηρίου Η/Υ και εκπαιδευτική εμπειρία στη Α-βάθμια, Β-βάθμια 
ή Γ-βάθμια εκπαίδευση                                                                                          [μέγιστη βαθμολογία: 40]                    

o Εμπειρία άνω των τριών (3) ετών      [40] 
o Εμπειρία από δύο (2) έως και τρία (3) έτη     [20] 

 
Το έργο αφορά στην υποστήριξη της επεξεργασίας και τεκμηρίωσης δεδομένων ποσοτικών ερευνών σε 
DDI2, DDI3 και ποιοτικών δεδομένων καθώς και στην τεκμηρίωση ορολογίας στο χώρο των κοινωνικών 
επιστημών. Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (6.500,00€). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τις 30/09/2015. 

 
 

ΑΔΑ: ΩΞ66469Β7Λ-ΛΣΙ



 

 
 

 
Συνεργάτης 5 

 Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (ΑΤΕΙ), Τμήματος Γραφιστικής ή άλλου συναφές αντικειμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σπουδών του εξωτερικού       [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με έμφαση στην Πολιτισμική Πληροφορική, Τμήματος 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού       [απαιτούμενο]    

 Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας                                                    [μέγιστη βαθμολογία: 10] 
o Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση                                                                            [10]                                                      
o Καλή γνώση                                                                                                           [5]       

 Γνώσεις στις Εφαρμογές: Microsoft Office, Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe 
InDesign CS6, Corel Draw X6, Cinema 4d                                                            [μέγιστη βαθμολογία: 15] 

o Άνω των τριών (3) εφαρμογών                                                                                            [15] 
o Από (1) έως και τρεις (3) εφαρμογές                                                                           [10] 

 Επαγγελματική εμπειρία στη σχεδίαση δικτυακών τόπων και στη γραφιστική επεξεργασία υλικού           
                                                                                                                       [μέγιστη βαθμολογία: 35]    

o Εμπειρία άνω των τεσσάρων (4) ετών                                               [35] 
o Εμπειρία από δυο (2) έως και τέσσερα (4) έτη                                                   [20] 
o Εμπειρία από ένα (1) έως και δυο (2) έτη                                                                       [10] 
o Εμπειρία έως ένα (1) έτος                                                  [5] 

 
Το έργο αφορά στην υποστήριξη των ενεργειών δημοσιότητάς του έργου. Η αμοιβή του ατόμου που θα 
επιλεγεί ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€). Η διάρκεια της σύμβασης 
θα είναι έως τις 30/9/2015. 
 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων για όλες τις θέσεις συνεργάτη θα διεξαχθεί συνέντευξη από 
Επιτροπή που έχει οριστεί με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδριάσεις 
248/18.02.2015 & 250/17.03.2015) [μέγιστη βαθμολογία: 40] 

 
Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη (φυσική παρουσία ή μέσω ειδικού συστήματος τηλεδιάσκεψης) οδηγεί 
σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Επίσης, η μη υποβολή των απαιτούμενων τίτλων σπουδών 
(βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος), συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την διαδικασία. 
Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους στα 
παραπάνω κριτήρια. Οι υποψήφιοι/ες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανά θέση συνεργάτη, θα είναι 
εκείνοι/ες που θα επιλεγούν. Σε περίπτωση κωλύματος αυτών δίνεται η δυνατότητα επιλογής των 
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 και άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω θέσεων καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο 
οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Βιογραφικό σημείωμα  

 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών  

 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 

 
Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής απαιτείται πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 
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Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 20 Απριλίου 
2015 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 ……..για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης  
του Υποέργου 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»  της  

Πράξης «CESSDA ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες 
των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006»,  

Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 
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 20/04/2015 
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 Δώρα Μαυρογιάννη 
(τηλ. 2106492218, email:  dora@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 Αναπληρώτρια Πρύτανη 
 
 

Καθηγήτρια  
Αμαλία Πολυδωροπούλου 

         Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 

http://www.ru.aegean.gr/
ΑΔΑ: ΩΞ66469Β7Λ-ΛΣΙ
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