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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 
Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ 

Ημερομηνία : 7/6/2011 
Αριθ. Πρωτ.  : ΕΛΕ_2011_2205 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ 
 

Το Πανεπιςτήμιο Αιγαίου – Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ, ςφμφωνα με την ςχετική 
απόφαςη του Ειδικοφ Επταμελοφσ Οργάνου τησ Επιτροπήσ Ερευνϊν (Συνεδρίαςη 
53/31.5.2011), ςασ γνωςτοποιεί ότι ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του ζργου «Πρακτική 
Άςκηςη Πανεπιςτημίου Αιγαίου», του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη 
και Δια Βίου Μάθηςη 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο 
ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
από εθνικοφσ πόρουσ, θα προβεί ςτην επιλογή ενόσ (1) εξωτερικοφ ςυνεργάτη ςτην 
Παν/μιακή Μονάδα Χίου με τα ακόλουθα τυπικά προςόντα. 
 
Απαιτοφμενα προςόντα: 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Διοίκηςησ Επιχειρήςεων τησ ημεδαπήσ ή του 
εξωτερικοφ  

 Αποδεδειγμζνη καλή γνϊςη Αγγλικήσ γλϊςςασ (η γνϊςη δεφτερησ γλϊςςασ 
είναι επιθυμητή) 

 Γνϊςη Χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) 
υπολογιςτικά φφλλα και γ) υπηρεςιϊν διαδικτφου 

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ, καθϊσ και αποδεδειγμζνη εμπειρία ςχετική με το 
αντικείμενο του προγράμματοσ ή την διαχείριςη ςυναφϊν προγραμμάτων 
θα ςυνεκτιμηθοφν ςτην αξιολόγηςη 

 
Τα αντικείμενα εργαςίασ του ςυνεργάτη θα είναι η γραμματειακή και διοικητική 
υποςτήριξη του προγράμματοσ Πρακτικήσ Άςκηςησ του Τμήματοσ Διοίκηςησ 
Επιχειρήςεων Πανεπιςτημίου Αιγαίου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

 Αίτηςη με πλήρη ςτοιχεία 
 Βιογραφικό ςημείωμα 
 Επικυρωμζνα αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν 
 Βεβαιϊςεισ εμπειρίασ, ςυςτατικζσ επιςτολζσ και κάθε άλλο ςτοιχείο που 

κατά την κρίςη τουσ θα βοηθήςει ςτη διαμόρφωςη πλήρουσ άποψησ για την 

ΑΔΑ: 4Α3Ω469Β7Λ-ΣΑ



  - 2 - 

εμπειρία, τισ γνϊςεισ, την προςωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των 
υποψηφίων 

 

Για πολίτεσ κράτουσ-μζλουσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ απαιτείται πιςτοποιητικό 
ελληνομάθειασ Δϋ επιπζδου από το Κζντρο Ελληνικήσ Γλϊςςασ, από το οποίο θα 
αποδεικνφεται η πλήρησ γνϊςη και άνετη χρήςη τησ Ελληνικήσ Γλϊςςασ. 
 
Η αξιολόγηςη των ενδιαφερομζνων θα γίνει με ςυνζντευξη από επιτροπή, που ζχει 
οριςτεί από την Επιτροπή Ερευνϊν του Πανεπιςτημίου Αιγαίου. Η μη εμφάνιςη ςτη 
ςυνζντευξη οδηγεί ςε αποκλειςμό από τη διαδικαςία επιλογήσ.  
 
Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί, θα είναι ανάλογη των προςόντων του και 
των δυνατοτήτων που παρζχονται από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του 
Προγράμματοσ. Το χρονικό διάςτημα τησ ςφμβαςησ θα είναι εννζα (9) μήνεσ με 
δυνατότητα παράταςησ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου. 

 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρζπει να ζχουν παραληφθεί ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο ή με ςυςτημζνη επιςτολή το αργότερο ωσ τισ 21 Ιουνίου 2011 
και ϊρα 14:00 ςτην διεφθυνςη: 

 
Πανεπιςτήμιο Αιγαίου – Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ 

Για την επιλογή εξωτερικοφ ςυνεργάτη ςτο Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 
(αριθμόσ πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2011_2205) 

Μιχάλων 8 
Τ.Κ. 82100, Χίοσ 

Υπόψη: κασ Βάςω Βαςιλείου 
τηλ. 22710-35122  

 
Η ςφραγίδα του ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη τησ ημερομηνίασ αποςτολήσ τησ 
αίτηςησ. Δικαιολογητικά που θα υποβληθοφν εκπρόθεςμα δε θα ληφθοφν υπόψη 
κατά την αξιολόγηςη. 
 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθφνονται ςτην 
αρμόδια υπάλληλο κα. Βάςω Βαςιλείου (τηλ. 22710-35122, fax 22710-35129, email: 
vvas@aegean.gr). 
 
Η παροφςα πρόςκληςη θα δημοςιευτεί ςτην ιςτοςελίδα τησ Επιτροπήσ Ερευνϊν του 
Πανεπιςτημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και ςτον τοπικό ημερήςιο τφπο 
τησ Χίου. 

 
 

Αντιπρφτανισ 
 
 

Καθηγήτρια  
Αγγελική Δημητρακοποφλου 

Πρόεδροσ Επιτροπήσ Ερευνϊν Πανεπιςτημίου Αιγαίου 
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