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Μςηιλήνη, 27 Οκηυβπίος 2011 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 

 
Το Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Ειδικψρ Λογαπιαζμψρ Έπεςναρ, ζωμθυνα με ηην ζσεηική απψθαζη 
ηηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Ειδικοω Επηαμελοωρ Οπγάνος ηηρ Επιηποπήρ Επεςνϊν (Σςνεδπίαζη 
62/17.10.2011), ζαρ γνυζηοποιεί ψηι ζηο πλαίζιο ηηρ ςλοποίηζηρ με ίδια μέζα ηος 
Τποέπγος «1» ηηρ Ππάξηρ «Τποδομή συπικών δεδομένυν Πανεπιζηημίος 
Αιγαίος» με κυδικό ΟΠ 304266 (Δικαιοωσορ Πανεπιζηήμιο Αιγαίος - ΕΛΕ), ηος Ε.Π. 
Χηθιακή Σωγκλιζη – ΕΣΠΑ, ηο οποίο ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Εςπυπαφκψ Ταμείο 
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και απψ Εθνική Σςμμεηοσή, πποηίθεηαι να πποβεί ζηην 
επιλογή δύο (2) εξυηεπικών ζςνεπγαηών υρ ακολοωθυρ:  
 
Δξυηεπικόρ ζςνεπγάηηρ 1 «Γευπληποθοπική-Υαπηογπαθία» 
     
Απαιηούμενα πποζόνηα: 
 

 Πηςσίο ή Δίπλυμα Τμήμαηορ A.E.I. ζηιρ καηεςθωνζειρ ηηρ Γευγπαθίαρ, ηος 
Πεπιβάλλονηορ ή ηηρ Φαπηογπαθίαρ, ηηρ ημεδαπήρ ή ηος εξυηεπικοω 

 Μεηαπηςσιακψ Δίπλυμα Ειδίκεςζηρ ζσεηικψ με ηην Γευπληποθοπική, οποιοςδήποηε 
Τμήμαηορ Πανεπιζηημίος ηηρ ημεδαπήρ ή ηος εξυηεπικοω 

 Άπιζηη γνϊζη Αγγλικήρ Γλϊζζαρ 
 Εμπειπία ζηη διασείπιζη και ςλοποίηζη ζςγσπημαηοδοηοωμενυν έπγυν ζσεηικά με ηο 

ανηικείμενο ηηρ γευπληποθοπικήρ 
 

Το ανηικείμενο επγαζίαρ ηος ζςνεπγάηη θα είναι η ςποζηήπιξη ζηην δημιοςπγία 
ςπηπεζιϊν οπηικοποίηζηρ και μεηαθψπηυζηρ ηυν ζεη δεδομένυν, θεμαηικϊν σαπηϊν και 
εγγπαθϊν μεηαδεδομένυν. 
 
και ηα παπαδοηέα πος θα ζςμμεηέσει: 

Π3: Δημιοςπγία ςπηπεζιϊν οπηικοποίηζηρ και μεηαθψπηυζηρ για κάθε ζεη δεδομένυν 
Π4: Δημιοςπγία εγγπαθϊν μεηαδεδομένυν 
Π5: Δημιοςπγία θεμαηικϊν σαπηϊν 
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Eξυηεπικόρ ζςνεπγάηηρ 2 «Γευπληποθοπική-Ακοςζηική ηεσνολογία» 
 
Απαιηούμενα πποζόνηα: 
 

 Πηςσίο ή δίπλυμα ζηιρ καηεςθωνζειρ ηηρ Φςζικήρ, ηηρ Ψκεανογπαθίαρ ή ηιρ Επιζηήμερ 
ηηρ Θάλαζζαρ, ηηρ ημεδαπήρ ή ηος εξυηεπικοω 

 Μεηαπηςσιακψ Δίπλυμα Ειδίκεςζηρ ζσεηικψ με ηην Υδποακοςζηική Τεσνολογία, 
οποιοςδήποηε Τμήμαηορ Πανεπιζηημίος ηηρ ημεδαπήρ ή ηος εξυηεπικοω 

 Άπιζηη γνϊζη Αγγλικήρ Γλϊζζαρ 
 Εμπειπία ζηη διασείπιζη και ςλοποίηζη ζςγσπημαηοδοηοωμενυν έπγυν ζσεηικά με 

ανηικείμενα ηηρ ςδποακοςζηικήρ ηεσνολογίαρ 
 

Το ανηικείμενο επγαζίαρ ηος ζςνεπγάηη θα είναι η ςποζηήπιξη ζηην δημιοςπγία εγγπαθϊν 
μεηαδεδομένυν και video απψ ζεη γευγπαθικϊν - ςδπακοςζηικϊν δεδομένυν πος να 
πεπιλαμβάνει επεξεπγαζία ακοςζηικϊν ζημάηυν, οπηικοποίηζη δεδομένυν και ανάπηςξη 
λογιζμικοω ζε MATLAB. 
 
και ηα παπαδοηέα πος θα ζςμμεηέσει: 

Π4: Δημιοςπγία εγγπαθϊν μεηαδεδομένυν 
Π6: Δημιοςπγία video 

 
Οι ενδιαθεπψμενοι καλοωνηαι να ςποβάλλοςν θάκελο με ηα παπακάηυ δικαιολογηηικά: 

 αίηηζη με πλήπη ζηοισεία 
 βιογπαθικψ ζημείυμα (και ζε ηλεκηπονική μοπθή ζε μαγνηηικψ μέζο) 
 επικςπυμένα ανηίγπαθα ηίηλυν ζποςδϊν 
 βεβαιϊζειρ εμπειπίαρ 
 ζςζηαηικέρ επιζηολέρ και άλλα ζηοισεία πος, καηά ηην κπίζη ηοςρ, θα βοηθήζοςν ηην 

επιηποπή επιλογήρ ζηη διαμψπθυζη οπθήρ γνϊμηρ για ηην εμπειπία, ηιρ γνϊζειρ, ηην 
πποζυπικψηηηα και γενικά ηην καηαλληλψηηηα ηυν ςποτηθίυν 

 
Για πολίηερ κπάηοςρ – μέλοςρ ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ απαιηείηαι πιζηοποιηηικψ 
ελληνομάθειαρ Δ΄ επιπέδος απψ ηο Κένηπο Ελληνικήρ Γλϊζζαρ, απψ ηο οποίο θα 
αποδεικνωεηαι η πλήπηρ γνϊζη και άνεηη σπήζη ηηρ Ελληνικήρ Γλϊζζαρ. 
 
Η αξιολψγηζη ηυν ενδιαθεπομένυν θα γίνει με ζςνένηεςξη απψ επιηποπή, πος έσει οπιζθεί 
απψ ηην Επιηποπή Επεςνϊν ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος. Η μη εμθάνιζη ζηη ζςνένηεςξη 
οδηγεί ζε αποκλειζμψ απψ ηην διαδικαζία επιλογήρ. 
 
Οι αμοιβέρ ηυν εξυηεπικϊν ζςνεπγαηϊν πος θα επιλεγοων θα είναι ζωμθυνερ με ηον 
εγκεκπιμένο πποχπολογιζμψ ηος έπγος. 
 
Τα δικαιολογηηικά ηυν ςποτηθίυν θα ππέπει να έσοςν παπαληθθεί έυρ ηην Δεςηέπα, 14 
Νοεμβπίος 2011 και ϊπα 15:00μμ ζηη παπακάηυ διεωθςνζη:  
 

Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Έπεςναρ 
Για ηην επιλογή εξυηεπικών ζςνεπγαηών ζηο Τποέπγος «1» ηηρ Ππάξηρ 

«Τποδομή συπικών δεδομένυν Πανεπιζηημίος Αιγαίος» 
(απιθμόρ ππυηοκόλλος ΔΛΔ_2011_4111) 
Λόθορ Πανεπιζηημίος – Κηίπιο Γιοίκηζηρ 

Σ.Κ. 81100, Μςηιλήνη 
Τπ’ ότιν καρ Αλεξάνδπαρ Κονηού 

Σηλ. : 22510 36700 
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Η αίηηζη ςποβάλλεηαι είηε αςηοπποζϊπυρ, είηε με άλλο εξοςζιοδοηημένο απψ αςηψν 
ππψζυπο, εθψζον η εξοςζιοδψηηζη θέπει ηην ςπογπαθή ηος ςποτηθίος θευπημένη απψ 
δημψζια απσή, είηε ηασςδπομικϊρ. Σηην πεπίπηυζη αποζηολήρ ηυν αιηήζευν ηασςδπομικήρ 
ηο εμππψθεζμο ηυν αιηήζευν κπίνεηαι με βάζη ηην ημεπομηνία πος θέπει ο θάκελορ 
αποζηολήρ, ο οποίορ μεηά ηην αποζθπάγιζη ηος επιζςνάπηεηαι ζηην αίηηζη ηος ςποτηθίος. 
Δικαιολογηηικά πος θα ςποβληθοων εκππψθεζμα, δε θα ληθθοων ςπψτη καηά ηην 
αξιολψγηζη. 
 
Για πεπιζζψηεπερ πληποθοπίερ οι ενδιαθεπψμενοι μποποων να απεςθωνονηαι ζηην απμψδια 
ςπάλληλο κ. Αλεξάνδπαρ Κονηοω (ηηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email:  
alkon@aegean.gr). 
 
Η παποωζα ππψζκληζη θα δημοζιεςηεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Επιηποπήρ Επεςνϊν ηος 
Πανεπιζηημίος Αιγαίος (http://www.ru.aegean.gr/) και ζηον ηοπικψ ημεπήζιο ηωπο ηηρ 
Λέζβος. 

 
Η Ανηιππωηανιρ 

 
Καθηγήηπια 

Αγγελική Δημηηπακοποωλος 
Ππψεδπορ Επιηποπήρ Επεςνϊν Πανεπιζηημίος Αιγαίος 
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