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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 

Ημερομηνία : 04/03/2011 
Αριθ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2011_0963 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Υποέργου 4 «Σύνδεση σχολείου και Κοινότητας» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση 
Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο 
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους, και σύμφωνα με την από 44/6.12.2010 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της 
Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου 
σε προσωπικό για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου),  
 
A) Συνεργάτες/ιδες για τη στελέχωση των Περιφερειακών ομάδων δράσης στην Κρήτη, στην 

Ήπειρο, στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και στο Νότιο Αιγαίο (ένα άτομο στο 
Ηράκλειο, ένα άτομο στα Ιωάννινα, δύο άτομα στην Αττική, δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη και 
ένα άτομο στη Ρόδο), για την παρακολούθηση/ συντονισμό συμπράξεων σχολικών μονάδων 
παρέμβασης με τα απαραίτητα προσόντα: 
 Πανεπιστημιακό πτυχίο/δίπλωμα  
 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 Άριστη γνώση υπολογιστών και στατιστικών πακέτων επεξεργασίας οικονομικών και 
λοιπών δεδομένων  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, που αφορούν σε σχέση οικογένειας 
σχολείου ή/και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στην 
ευαισθητοποίηση/υποκίνηση τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας για την υπέρβαση 
διακρίσεων και μορφών κοινωνικού αποκλεισμού ή/και σε Προγράμματα διδακτικής της 
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας σε μετανάστες/τριες. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι τις 24/03/2011 και έως τις 14:00, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση σε απλό χαρτί  
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
3.  Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
4.  Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία 
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Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας πρέπει να γίνει με συστημένη επιστολή ή απευθείας 
κατάθεση στο γραφείο πρωτόκολλου στη Διεύθυνση : 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

             Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 
                          Λόφος Πανεπιστημίου - Κτίριο Διοίκησης 

Μυτιλήνη 81100 
Υπ’ όψιν κας Αγγελικής Λουϊζου 

 
 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της  Επιτροπής  Ερευνών  του 
Πανεπιστημίου  Αιγαίου  (http://www.ru.aegean.gr/)  και στον τοπικό ημερήσιο τύπο του 
Ηρακλείου, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Ρόδου. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22510-36738 
(Αγγελική Λουϊζου). 

 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
 
 
 

Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου 
Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού 
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