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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2012_1080 
Μυτιλήνη, 1 Μαρτίου 2012 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΤΝΑΧΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΨΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ 
ΔΙΚΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ  

“ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΒΑΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΣΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ” 

 
Το Πανεπιςτήμιο Αιγαίου – Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ ςφμφωνα με την ςχετική απόφαςη τησ 
ςυνεδρίαςησ του Ειδικοφ Επταμελοφσ Οργάνου τησ Επιτροπήσ Ερευνϊν (υνεδρίαςη 
EΕ68/20.01.2012) ςασ γνωςτοποιεί ότι ςτο πλαίςιο τησ υλοποίηςησ τησ Πράξησ “ΣΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΒΑΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ” του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ “Εκπαίδευςη και Δια Βίου 
Μάθηςη, που ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο-ΕΚΣ) 
και από Εθνικοφσ Πόρουσ, ενδιαφζρεται για την ςφναψη ζωσ δφο (2) ςυμβάςεων μίςθωςησ ζργου 
ιδιωτικοφ δικαίου για την παροχή ζργου ςτη Ρόδο. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ, για λόγουσ ςυνάφειασ με το αντικείμενο και τισ απαιτήςεισ του 
παρεχόμενου ζργου και για την εξαςφάλιςη τησ ςωςτήσ εκτζλεςησ αυτοφ, θα πρζπει να διαθζτουν 
απαραίτητα τα παρακάτω προςόντα: 
 

 Πτυχίο οποιουδήποτε Σμήματοσ ΑΕΙ τησ ημεδαπήσ ή του εξωτερικοφ 
 Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν τησ ημεδαπήσ ή του εξωτερικοφ  
 Άριςτη γνϊςη μεθόδων ζρευνασ και ςχετικϊν ςτατιςτικϊν πακζτων (SPSS, AMOS, κ.ά.) 
 Αποδεδειγμζνη εκτενή εμπειρία ςτην υλοποίηςη ερευνητικϊν και άλλων ευρωπαϊκϊν 

ή/και ςυγχρηματοδοτοφμενων προγραμμάτων  
 Αποδεδειγμζνη εμπειρία ςτην υλοποίηςη και αξιολόγηςη προγραμμάτων e-learning 

 
Κατά την αξιολόγηςη των προτάςεων θα ςυνεκτιμηθεί επίςησ τυχόν εμπειρία ςτην υποςτήριξη 
ζρευνασ ή/και διδαςκαλίασ ςε ΑΕΙ. 
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Το έπγο αθοπά, κςπίωρ ζηην ςποζηήπιξη ηων διαδικαζιών αξιολόγηζηρ ηων πποπηςσιακών και 

μεηαπηςσιακών μαθημάηων και ηων ππογπαμμάηων δια βίος μάθηζηρ πος ςλοποιούνηαι με e-

learning. Η παραπάνω θζςη υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθεί από ζναν ή δφο υποψηφίουσ, 
αναλόγωσ των προςόντων των ενδιαφερομζνων που θα υποβάλουν πρόταςη. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ καλοφνται να υποβάλουν ςφραγιςμζνο φάκελο πρόταςησ, ο οποίοσ να 
περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
 

 Βιογραφικό ςημείωμα, με ιδιαίτερα αναλυτική αναφορά ςτη ςχετική επαγγελματική 
εμπειρία 

 Φωτοαντίγραφο τίτλων ςπουδϊν (ο/η υποψήφιοσ/α που θα επιλεγεί θα πρζπει να 
καταθζςει νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα) 

 Βεβαιϊςεισ εμπειρίασ (π.χ. ΑΠΤ, υμβάςεισ, Βεβαιϊςεισ Αςφαλιςτικοφ φορζα)  

 υςτατικζσ επιςτολζσ και άλλα ςτοιχεία που, κατά την κρίςη τουσ, θα βοηθήςουν την 
επιτροπή επιλογήσ ςτη διαμόρφωςη ορθήσ γνϊμησ για την εμπειρία, τισ γνϊςεισ, την 
προςωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων 

 
Επιπλζον, 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 ςτη Ρόδο με ςυνζντευξη από Επιτροπή, που ζχει 
οριςτεί με την ςχετική απόφαςη του Ειδικοφ Επταμελοφσ Οργάνου τησ Επιτροπήσ Ερευνϊν 
(υνεδρίαςη ΕΕ68/20.01.2012). Η μη εμφάνιςη ςτη ςυνζντευξη οδηγεί ςε αποκλειςμό από τη 
διαδικαςία επιλογήσ. 
 
Η/Οι αμοιβη/ζσ του/των ατόμου/ων που θα επιλεγεί/οφν, θα είναι ανάλογη/εσ των προςόντων 
του/τουσ και των δυνατοτήτων που παρζχονται από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζργου. 
Σο χρονικό διάςτημα τησ/των ςφμβαςησ/εων θα είναι ζξι (6) μήνεσ, με δυνατότητα μζγιςτησ 
ανανζωςησ ζωσ την λήξη του ζργου. 
 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρζπει να ζχουν αποςταλεί το αργότερο ζωσ την Δευτζρα, 19 
Μαρτίου 2012 και ϊρα 15:00μμ ςτην παρακάτω διεφθυνςη:  
  

Πανεπιςτήμιο Αιγαίου, Γραμματεία Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Ζρευνασ 
Για την πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για υποβολή πρόταςησ προσ ςφναψη 

ςυμβάςεων μίςθωςησ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου για την παροχή ζργου   
ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ τησ Πράξησ  

“ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΒΑΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ” (Δράςη 2) 

(αριθμόσ πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2012_1080) 
Λόφοσ Πανεπιςτημίου – Κτίριο Διοίκηςησ 

Σ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Τπόψη: κα Αλεξάνδρα Κοντοφ 

Σηλ. : 22510-36700 
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Ο φάκελοσ πρόταςησ υποβάλλεται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτημζνο από αυτόν 
πρόςωπο, εφόςον η εξουςιοδότηςη φζρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημζνη από 
δημόςια αρχή, είτε ταχυδρομικϊσ. την περίπτωςη αποςτολήσ του φακζλου υποψηφιότητασ 
ταχυδρομικϊσ το εμπρόθεςμο τουσ κρίνεται με βάςη την ημερομηνία που φζρει ο φάκελοσ 
αποςτολήσ, ο οποίοσ μετά την αποςφράγιςη του επιςυνάπτεται ςτον φάκελο υποψηφιότητασ του 
ενδιαφερόμενου. Μετά την παράδοςη του φακζλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή από τον 
υποψήφιο ςτο περιεχόμενο του. 
 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθφνονται ςτην υπάλληλο κα 
Αλεξάνδρα Κοντοφ (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email:  alkon@aegean.gr). 
 
Η παροφςα πρόςκληςη θα δημοςιευθεί ςτην ιςτοςελίδα τησ Επιτροπήσ Ερευνϊν του 
Πανεπιςτημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και ςτον τοπικό ημερήςιο τφπο τησ Ρόδου. 
 
 

Η Αντιπρφτανισ 
 
 

Καθηγήτρια  
Αγγελική Δημητρακοποφλου 

         Πρόεδροσ Επιτροπήσ Ερευνϊν Πανεπιςτημίου Αιγαίου  
 

ΑΔΑ: Β44Ρ469Β7Λ-0Τ1


