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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση 
της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 
ΕΕ63/04.11.2011), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης με ίδια μέσα του 
Υποέργου «1» της Πράξης «Υποδομή χωρικών δεδομένων Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 304266 (Δικαιούχος Πανεπιστήμιο Αιγαίου - ΕΛΕ), του Ε.Π. 
Ψηφιακή Σύγκλιση – ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, προτίθεται να προβεί στην 
επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη ως ακολούθως:  
 
Εξωτερικός συνεργάτης «Επιστημών Περιβάλλοντος» 
Απαιτούμενα προσόντα: 

• Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Περιβάλλοντος, της 
ημεδαπής ή του εξωτερικού 

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή του εξωτερικού 

• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα οι γνώσεις 
γεωπληροφορικής και η εμπειρία σε υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 
 
Το αντικείμενο εργασίας του συνεργάτη θα είναι η υποστήριξη στην μετατροπή 
γεωγραφικών σετ δεδομένων σε ενιαίες προδιαγραφές, η δημιουργία εγγραφών 
μεταδεδομένων και η ενημέρωση του website. 
 
και τα παραδοτέα που θα συμμετέχει: 

Π2:   Σετ δεδομένων σε ενιαίες προδιαγραφές 
Π4:   Εγγραφές μεταδεδομένων 
Π10: Ιστο-χωρος (website) 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• αίτηση με πλήρη στοιχεία 
• βιογραφικό σημείωμα 
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• φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (ο εξωτερικός συνεργάτης που θα επιλεγεί θα 
πρέπει να καταθέσει νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα) 

• 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 

 
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. Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη 
οδηγεί σε αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής. 
 
Η αμοιβή του εξωτερικού συνεργάτη που θα επιλεγεί θα είναι σύμφωνη με τα προσόντα του 
και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Η 
διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις 
ανάγκες του έργου. 
 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί έως την Παρασκευή, 30 
Μαρτίου 2012 και ώρα 15:00μμ στη παρακάτω διεύθυνση:  
 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 
Για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο Υποέργου «1» της Πράξης 

«Υποδομή χωρικών δεδομένων Πανεπιστημίου Αιγαίου» 
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2012_1251) 
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Υπ’ όψιν κας Αλεξάνδρας Κοντού 

Τηλ. : 22510 36700 
 
Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικής 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 
Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δε θα ληφθούν υπόψη κατά την 
αξιολόγηση. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια 
υπάλληλο κ. Αλεξάνδρας Κοντού (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email:  
alkon@aegean.gr). 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό ημερήσιο τύπο της 
Μυτιλήνης. 

Η Αντιπρύτανις 
 

Καθηγήτρια 
Αγγελική Δημητρακοπούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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