
 

 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Α.Π. ΕΛΕ_2010_2489 

Μυτιλήνη, 13 Σεπτεμβρίου 2010 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 
To Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με σχετική 
απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 
(Συνεδρίαση ΕΕ 41/9.9.2010) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας», του 
επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
(ΕΠΑΝ-ΙΙ), Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, 
προτίθεται να προβεί στην επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών ως 
ακολούθως: 
 
Εξωτερικός Συνεργάτης 1 
Απαιτούμενα προσόντα: 

• Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμημάτων Περιβάλλοντος ή Γεωγραφίας ή Επιστημών 
της Θάλασσας ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή άλλου συναφούς 
αντικειμένου, της ημεδαπής ή του εξωτερικού. 

• Μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών συναφές με την γεωπληροφορική  
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους. 
• Εμπειρία στην διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και τον σχεδιασμό και 

ανάπτυξη βάσεων γεωγραφικών δεδομένων 
 
Τα αντικείμενα εργασίας του συνεργάτη θα είναι η συμμετοχή στις Ενότητες Εργασιών: 
 
EE 3: 
Δημιουργία ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων – Ανάλυση απαιτήσεων, 
Εννοιολογικός και Λογισμός Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Εισαγωγή Δεδομένων, 
Δημιουργία ερωτημάτων και όψεων για ΣΓΠ, Δημιουργία μηχανισμών μετάπτωσης των 
δεδομένων και Διάχυση αποτελεσμάτων 

 
Για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων: 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ                                  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Έργο: «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας», 
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ),  
∆ράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους 



 

1) Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων (Π 3.1) 
2) Έκθεση για το σχεδιασμό ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων (Π 3.2) 
3) Ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων (Π 3.3) 
4) Μηχανισμοί μετάπτωσης δεδομένων (Π 3.5) 
5) Τεχνική αναφορά (Π 3.6) 

 
Εξωτερικός Συνεργάτης 2  
Απαιτούμενα προσόντα: 

• Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Πληροφορικής ή άλλου συναφούς 
αντικειμένου, της ημεδαπής ή του εξωτερικού. 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφές με την γεωπληροφορική 
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους. 
• Εμπειρία στον προγραμματισμό υπολογιστών με έμφαση σε διαδικτυακές 

εφαρμογές και διαδικτυακά συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 
 
Τα αντικείμενα εργασίας του συνεργάτη θα είναι η συμμετοχή στις Ενότητες Εργασιών: 
 
EE 5: 
Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - Σχεδιασμός Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών, Δημιουργία Υποσυστήματος Επεξεργασία και Διαχείριση 
των Δεδομένων της Βάσης, Δημιουργία Υποσυστήματος Απεικόνισης Γεωγραφικών 
Κλιματικών Δεδομένων 
 
Για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων: 
 

1) Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Π 5.1) 
2) Υποσυστήματα Πλατφόρμας «Γεώκλιμα». (Π 5.2) 

 
Εξωτερικός Συνεργάτης 3 
Απαιτούμενα προσόντα: 

• Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής ή άλλου συναφούς αντικειμένου, 
της ημεδαπής ή του εξωτερικού. 

• Μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών συναφές με την πληροφορική 
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους. 
• Εμπειρία στον προγραμματισμό υπολογιστών με έμφαση σε διαδικτυακά 

συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και τον σχεδιασμό και ανάπτυξη βάσεων 
γεωγραφικών δεδομένων 

 
Τα αντικείμενα εργασίας του συνεργάτη θα είναι η συμμετοχή στις Ενότητες Εργασιών: 
 
EE 3: 
Δημιουργία ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων - Υλοποίηση και Εισαγωγή 
Δεδομένων, Ανάπτυξη περιβάλλοντος διαχείρισης δεδομένων, Δημιουργία ερωτημάτων 
και όψεων για ΣΓΠ, Δημιουργία μηχανισμών μετάπτωσης των δεδομένων 
 
Για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων: 
 

1) Ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων (Π 3.3) 
2) Γραφικό περιβάλλον διαχείρισης δεδομένων (Π 3.4) 
3) Μηχανισμοί μετάπτωσης δεδομένων (Π 3.5) 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ                                  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Έργο: «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας», 
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ),  
∆ράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους 



 

 
Εξωτερικός Συνεργάτης 4 
Απαιτούμενα προσόντα: 

• Απολυτήριο Λυκείου ή Απολυτήριος Τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

• Πτυχίο ΙΕΚ στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) ή 
Πτυχίο άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού αντίστοιχου 
κλάδου, τομέα ή ειδικότητας 

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους. 
• Εμπειρία στην διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και την ψηφιακή 

χαρτογραφία 
 
Τα αντικείμενα εργασίας του συνεργάτη θα είναι η συμμετοχή στις Ενότητες Εργασιών: 
 
EE 4: 
Χωρικοποίηση κλιματικών δεδομένων 
 
Για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων: 
 

1) Ψηφιακή χαρτοθήκη (Π 4.4) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο με τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 

• αίτηση με πλήρη στοιχεία 
• βιογραφικό σημείωμα 
• 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 

 
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 των εξωτερικών συνεργατών που θα επιλεγούν θα είναι ανάλογη του κόστους 
και του χρονοδιαγράμματος  των παραδοτέων. 
 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί έως την Τρίτη, 28 
Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 15:00μμ στη παρακάτω διεύθυνση:  
 

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

«Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας» 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ                                  

(Αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ_2010_2489) 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Έργο: «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας», 
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ),  
∆ράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους 



 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ                                  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Έργο: «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας», 
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ),  
∆ράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους 

Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη 
Υπόψη: κ. Αλεξάνδρα Κοντού 

Τηλ. : 22510 36700 
Fax :  22510 36709 

 
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 
ταχυδρομικώς 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 Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

mailto:alkon@aegean.gr

