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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 
Ο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με σχετική 
απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 
(Συνεδρίαση 40/11.08.2010) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο του έργου «CLARIN-EL 
Προπαρασκευαστική Φάση», που υλοποιείται από την  Δράση «Δημιουργία Εθνικών 
Ερευνητικών Δικτύων σε τομείς που αφορούν στις Ερευνητικές Υποδομές του 
Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI- European Strategy 
Forum for Research Infrastructures)» και εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), στον άξονα 
Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από 
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και στα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (ΠΕΠ) των πέντε Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΤΠΑ) 2007-2013), που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ )της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
από Εθνική Συμμετοχή, θα προβεί στην επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με τα 
ακόλουθα τυπικά προσόντα. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 

• Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή άλλου συναφούς αντικειμένου Τμήματος 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού 

• Μεταπτυχιακό συναφές με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων 
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
• Εμπειρία στην: 

o Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Linux (Ubuntu, Debian), 
Windows (όλες οι εκδόσεις τους) και MacOS 

o Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση Servers (Mail, ftp, Web, 
Samba, WebCT Vista – Java Embedded, Microsoft IIS, Domain Server 
και Moodle) 

o Συντήρηση βάσης δεδομένων PostgreSQL και MySQL 
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o Παραμετροποίηση και συντήρηση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων 

 

  



 

 
Τα αντικείμενα εργασίας του συνεργάτη θα είναι: 
 

• Τεχνική υποστήριξη σε πληροφοριακά συστήματα για την υλοποίηση της Ενέργειας 
ΤΕ2 Μελέτη σκοπιμότητας & σύσταση του δικτύου CLARIN-EL   

Παραδοτέα: 
 

1) Π2.1. ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  
 
Για πολίτες κράτους – μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 
 
Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει με συνέντευξη από επιτροπή, που έχει 
ορισθεί από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι υποψήφιοι θα 
κληθούν σε συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από την 
διαδικασία επιλογής. 
 
Η αμοιβή των συνεργατών που θα επιλεγούν θα είναι ανάλογη των προσόντων τους και 
των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Το 
χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι ένας (1) μήνας, με δυνατότητα παράτασης 
ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν: 

• αίτηση με πλήρη στοιχεία 
• βιογραφικό σημείωμα (και σε ηλεκτρονική μορφή σε μαγνητικό μέσο) 
• επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 
• βεβαιώσεις εμπειρίας 
• 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 

 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί έως και τις 
27/08/2010 και ώρα 15:00μμ στη διεύθυνση:  
 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας 
Για την πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη 

(Αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ/2010/2251) 
Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη 

Υπόψη: κ. Αλεξάνδρα Κοντού 
Τηλ. : 22510 36700 
Fax :  22510 36709 

 
Ο φάκελος θα πρέπει εξωτερικά να φέρει την ένδειξη:  
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε εξωτερικούς 
συνεργάτες του έργου «CLARIN-EL Προπαρασκευαστική Φάση»,  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον 
Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας στην κ. Αλεξάνδρα Κοντού Τηλ. 22510-36700 
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Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δε θα ληφθούν υπόψη κατά την 
αξιολόγηση. 
 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 


