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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 
Ειδικός Λογαριασμός Ζρευνας 

Ημερομθνία : 19/11/2010 
Αρικ. Πρωτ.  : ΕΛΕ_2010_3169 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ των  ζργων «Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ (ΔΑΣΤΑ)», «Γραφεία 
Διαςφνδεςθσ», «Πρακτικι Άςκθςθ» και «Μονάδα Καινοτομίασ & 
Επιχειρθματικότθτασ» Πανεπιςτιμιου Αιγαίου,  «Γραφείο Διαςφνδεςθσ 
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου», του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια 
Βίου Μάκθςθ 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), τα οποία 
ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
και από εκνικοφσ πόρουσ, και ςφμφωνα με τθν από 37/19.5.2010 απόφαςθ του 
Ειδικοφ Επταμελοφσ Οργάνου τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν, ανακοινϊνει τθν πρόςκλθςθ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ ζργου ςε προςωπικό για 12 μινεσ (με 
δυνατότθτα ανανζωςθσ μζχρι τθ λιξθ του ζργου), με τα παρακάτω προςόντα ανά 
κζςθ: 
 
A) Υπεφκυνοσ παροχισ Πλθροφόρθςθσ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (ζνα άτομο 

ςτθ Μυτιλινθ) με: 
 Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιςτθμίου ι ΑΤΕΙ) 
 Πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
 Αναγνωριςμζνθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον δφο ετϊν ςε φορείσ 

που αφοροφν ςτθ Συμβουλευτικι και κατά προτίμθςθ ςε Γραφείο 
Διαςφνδεςθσ Α.Ε.Ι. (Πανεπιςτιμιο ι ΑΤΕΙ) 

 Εμπειρία ςε κζματα διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 
 Εκπλθρωμζνεσ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ για άρρενεσ υποψθφίουσ 
 Τυχόν Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςχετικό αντικείμενο ςυνεκτιμάται 

 
B) Υπεφκυνοσ παροχισ Πλθροφόρθςθσ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (ζνα άτομο 

ςτθ Μφρινα) με: 
 Πτυχίο ΑΕΙ ι ΤΕΙ 
 Γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
 Επαγγελματικι εμπειρία ςε κζματα υποςτιριξθσ νζων / φοιτθτϊν  
 Εκπλθρωμζνεσ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ για άρρενεσ υποψθφίουσ 
 Τυχόν Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςχετικό αντικείμενο ςυνεκτιμάται 
 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να ςτείλουν μζχρι τισ 9/12/2010 και ζωσ τισ 14:00, τα 
ακόλουκα δικαιολογθτικά: 
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1. Αίτθςθ ςε απλό χαρτί, όπου κα αναφζρεται θ κζςθ και θ Πανεπιςτθμιακι 
Μονάδα για τθν οποία κατατίκεται θ αίτθςθ 

2. Σφντομο βιογραφικό ςθμείωμα 
3.  Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν 
4.  Στοιχεία που να αποδεικνφουν τθν αντίςτοιχθ επαγγελματικι εμπειρία 
5. Συςτατικζσ επιςτολζσ ι άλλα ςυνθγοροφντα ςτοιχεία, που επικυμεί να 

ςυμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενοσ ςτθ διεφκυνςθ:  
 
Η υποβολι του φακζλου υποψθφιότθτασ πρζπει να γίνει με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι 
απευκείασ κατάκεςθ ςτο γραφείο πρωτόκολλου ςτθ Διεφκυνςθ : 

 
Πανεπιςτιμιο Αιγαίου 

             Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ 
                          Λόφοσ Πανεπιςτθμίου - Κτίριο Διοίκθςθσ 

Μυτιλινθ 81100 
Υπ’ όψιν κασ Αγγελικι Λουϊηου 

 
Η παροφςα πρόςκλθςθ κα δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Πανεπιςτθμίου 
Αιγαίου και ςτον τοπικό θμεριςιο τφπο τθσ Λζςβου/Λιμνου. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο 
τθλ. 22510-36738 (Αγγελικι Λουϊηου). 

 
 

Η Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν 
Του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου 

 
 
 
 

Κακθγιτριασ Αγγελικι Δθμθτρακοποφλου 
Αντιπρφτανισ Ζρευνασ και Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ 
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