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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Αριθ. Πρωτοκόλλου: EΛE_2015_7931    

Μυτιλήνη, 5 Οκτωβρίου 2015 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της 

συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 266/ 30.07.2015) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ», 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 συνεργασίας με βασικό αντικείμενο την 

αξιολόγηση της εν λόγω Πράξης. 

 

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. 

 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού 

         [Βαθμολογία: 20] 

 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στην  διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων  

         [Βαθμολογία: 20] 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων   

         [Βαθμολογία: 10] 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων χρηματοδοτούμενων από 

φορείς της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής     [Βαθμολογία: 10] 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε 

περιοδικά υψηλού κύρους (SCI) με μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών  [Βαθμολογία: 40] 

 

Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνει μετά από την αξιολόγηση των βιογραφικών τους. 

 
Το έργο αφορά στην αξιολόγηση του συνόλου των δραστηριοτήτων του έργου, στην παρακολούθηση 
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της επίδρασής του στην ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στην διεθνή έρευνα, 

καθώς και στην διερεύνηση των κοινωνικώς ωφελειών που ενδεχομένως προκύπτουν από την 

υλοποίηση τους. Ο Αξιολογητής θα αναλάβει την συγγραφή Έκθεσης, έως τις 30.11.2015, στην οποία θα 

αποτυπώνονται τα παραπάνω. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο έως την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015, 

αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά στο e-mail: 

kevag@aegean.gr.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κωνσταντίνο 

Ευαγγελινό,  τηλ. 2251036274, email: kevag@aegean.gr). 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/). 

 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη 

 

 

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών  

Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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