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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: EΛE_2019_15298 

Μυτιλήνη, 24/10/2019 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (2) 
“ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ”  

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ» 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του 
Υποέργου (2) «Εξειδίκευση του εξοπλισμού στις θερμές πηγές» της Πράξης της Πράξης «Εξοπλισμός 
Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα και εφαρμογή στις θερμές πηγές 
Λέσβου με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την ραδιολογική προστασία εργαζομένων 
κι επισκεπτών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου 2014-2020», στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1 «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 
των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της 
περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία», ο οποίος, με Κωδ. MIS 5021528, και 
κωδικό ΕΛΚΕ 3043 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρήστο Ματσούκα, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», λαμβάνοντας υπ΄ 
όψιν: 
 
1. Τις διατάξεις του ν.4310/2017 Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
2. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017. «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  
4. Την υπ’ αρ. 127425/Ζ1/26.07.2018 «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ.ΥΟΔΔ). 
5. Την υπ’ αριθμ. 8460/12.09.2018 απόφαση της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τον 
καθορισμό των Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 4392/02.10.2018 τ. Β’). 
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6. Την από  29.05.2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του προϋπολογισμού 
του έργου (ΑΔΑ: Ω52Α469Β7Λ-7ΒΖ).  
7. Την από 21.06.2019 και αριθμό πρωτοκόλλου EΛE_2019_9480 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
με ΑΔΑ ΩΖ70469Β7Λ-ΛΧΧ και α/α καταχώρησης 1978/2019.  
8. Την από 16.10.2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή 
Αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ΑΔΑ: ΨΒΛΜ469Β7Λ-
8ΛΚ)   
9. Την από 16.10.2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα 
διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Σ2Ω469Β7Λ-7ΩΒ) . 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη τριών 
(3) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου 
έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα 
παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για τα κριτήρια που δεν είναι 
απαιτούμενα. 
 
ΘΕΣΗ 1 – Μία θέση (ΠΕ) ερευνητή πυρηνικής φυσικής/ραδιενέργειας 
 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου Φυσικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ  [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήματος Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή ισότιμος Τίτλος Σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ, 
σχετικός με την Πυρηνική Φυσική      [απαιτούμενο] 

 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε μετρήσεις ραδιενέργειας με έμφαση στη γ-
φασματομετρία, στο πλαίσιο διεθνών  ή εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων   
        [Μέγιστη βαθμολογία: 20] 

◦ Εμπειρία από ένα (1) έως και πέντε (5) έτη     [5] 

◦ Εμπειρία από πέντε (5) έως και  δέκα (10) έτη    [15] 

◦ Εμπειρία άνω των δέκα (10) ετών      [20] 
 Δημοσιεύσεις σχετικές με πυρηνική φυσική/ραδιενέργεια σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια   [Μέγιστη Βαθμολογία: 40] 

◦ Έως τέσσερεις (4) δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις    [10] 

◦ Από πέντε (5) έως εννέα (9) δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις   [20] 

◦ Από δέκα (10) και άνω δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις   [40] 
 Τουλάχιστον Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1) της Αγγλικής γλώσσας  [Μέγιστη Βαθμολογία: 10] 

◦ Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1)       [5] 

◦ Άριστη γνώση (Γ2/C2)       [10] 
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Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την 
σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
(Συνεδρίαση 80/16.10.2019). 
Στη Συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως οι επικοινωνιακές δεξιότητες του/της υποψήφιου/ας, η 
προοπτική επιτυχούς ένταξης σε ερευνητική ομάδα, η πειστικότητα παρουσίασης της σχέσης  των 
τυπικών προσόντων με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης, η διαθεσιμότητά του/της σε  
σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία στη Συνέντευξη 
         [Μέγιστη βαθμολογία: 30] 
 
Το έργο αφορά στον σχεδιασμό εργαστηριακού πρωτοκόλλου μετρήσεων και αναλύσεων, στην 
εκπαίδευση του υπόλοιπου προσωπικού στη δειγματοληψία στις θερμές πηγές και σε εργαστηριακές 
βέλτιστες πρακτικές, καθώς και στην σύνταξη αναφορών για θέματα δημοσιότητας. 
Ειδικότερα, στην συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) 1 «Επιτόπιες μετρήσεις, δειγματοληψίες και 
ανάλυσή τους», ΠΕ 2 «Δημοσιότητα αποτελεσμάτων», και παραδοτέα Π2.1 «Ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων με τις μετρήσεις των Rn-222, Ra-226 και U-238 στα ύδατα των πηγών», Π2.2  
«Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις μετρήσεις του Rn-222 στον αέρα των εγκαταστάσεων», Π2.3 
«Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις μετρήσεις ραδιονουκλιδίων από τον μετρητή γ-ακτινοβολίας 
ιωδιούχου νατρίου», Π2.4 «Δημιουργία ιστοσελίδας όπου θα αναφέρονται περιοδικά οι 
συγκεντρώσεις Rn-222, U-238, και Ra-226 στο νερό, η συγκέντρωση Rn-222 στον αέρα και εκτιμήσεις 
δόσεων για το κοινό και τους εργαζόμενους». 
 
Το κόστος θέσης θα ανέρχεται έως του ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ 

(18.540,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και η διάρκεια των συμβάσεων 

θα είναι ως τη λήξη του έργου (01/10/2021). Σε περίπτωση παράτασης του Έργου δίδεται η 

δυνατότητα παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ανάλογα με το 

χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του. 

 
ΘΕΣΗ 2 – Μία θέση (ΠΕ) ερευνητή για δειγματοληψίες πεδίου και εργαστηριακές αναλύσεις 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου Φυσικής ή Χημείας ή Περιβαλλοντικών Σπουδών 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
         [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή ισότιμος Τίτλος Σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ 

       [Μέγιστη βαθμολογία: 35] 

◦ Μεταπτυχιακός τίτλος, σε οποιοδήποτε αντικείμενο    [25] 

◦ Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με περιβαλλοντική ραδιενέργεια  [30] 

◦ Διδακτορικό δίπλωμα, σε οποιοδήποτε αντικείμενο    [30] 

◦ Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με περιβαλλοντική ραδιενέργεια  [35] 
 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 

        [Μέγιστη Βαθμολογία: 15] 
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◦ Έως τέσσερεις (4) δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις    [5] 

◦ Από πέντε (5) έως εννέα (9) δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις   [10] 

◦ Από δέκα (10) και άνω δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις   [15] 
 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους από συμμετοχή σε Εθνικά ή Διεθνή 

ερευνητικά προγράμματα      [Μέγιστη Βαθμολογία: 10] 

◦ Εμπειρία από ένα (1) έως και τρία (3) έτη     [5] 

◦ Εμπειρία από τρία (3) έως πέντε (5) έτη     [10] 
 Τουλάχιστον Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1) της Αγγλικής γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 10] 

◦ Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1)       [5] 

◦ Άριστη γνώση (Γ2/C2)       [10] 
 
Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την 
σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
(Συνεδρίαση 80/16.10.2019). 
Στη Συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως οι επικοινωνιακές δεξιότητες του/της υποψήφιου/ας, η 
προοπτική επιτυχούς ένταξης σε ερευνητική ομάδα, η πειστικότητα παρουσίασης της σχέσης  των 
τυπικών προσόντων με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης, η διαθεσιμότητά του/της σε  
σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία στη Συνέντευξη 
         [Μέγιστη βαθμολογία: 30] 
 
Το έργο αφορά σε δειγματοληψίες υδάτων στις θερμές πηγές Λέσβου, μετρήσεις ραδονίου στα ύδατα 
και στον αέρα των εγκαταστάσεων, εργαστηριακές αναλύσεις και στατιστικές επεξεργασίες των 
αποτελεσμάτων, καθώς και στην σύνταξη αναφορών για θέματα δημοσιότητας. 
Ειδικότερα, στην συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) 1 «Επιτόπιες μετρήσεις, δειγματοληψίες και 
ανάλυσή τους», ΠΕ 2 «Δημοσιότητα αποτελεσμάτων», και παραδοτέα Π2.1 «Ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων με τις μετρήσεις των Rn-222, Ra-226 και U-238 στα ύδατα των πηγών», Π2.2  
«Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις μετρήσεις του Rn-222 στον αέρα των εγκαταστάσεων», Π2.3 
«Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις μετρήσεις ραδιονουκλιδίων από τον μετρητή γ-ακτινοβολίας 
ιωδιούχου νατρίου», Π2.4 «Δημιουργία ιστοσελίδας όπου θα αναφέρονται περιοδικά οι 
συγκεντρώσεις Rn-222, U-238, και Ra-226 στο νερό, η συγκέντρωση Rn-222 στον αέρα και εκτιμήσεις 
δόσεων για το κοινό και τους εργαζόμενους». 
 
Το κόστος θέσης θα ανέρχεται έως του ποσού εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ (9.270,00 

€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 

μέχρι τη λήξη του έργου (1/10/2021). Σε περίπτωση παράτασης του Έργου δίδεται η δυνατότητα 

παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ανάλογα με το 

χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του. 

 

ΘΕΣΗ 3 – Μία θέση (ΠΕ) συνεργάτη για την κατασκευή ιστοσελίδας  

ΑΔΑ: 6Ο63469Β7Λ-Χ1Μ
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 Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της αλλοδαπής, στις επιστήμες της Πληροφορικής   [απαιτούμενο] 

 Εμπειρία σε τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού: (α) γλώσσες προγραμματισμού 
διαδικτύου (HTML, CSS, PHP, Javascript), (β) ανάπτυξη web εφαρμογών, (γ) ανάπτυξη 
διεπαφών χρήστη, και (δ) γνώση  ενός τουλάχιστον framework διαδικτυακού 
προγραμματισμού      [Μέγιστη Βαθμολογία: 50] 

◦ Γνώση ενός (1) από τα παραπάνω αντικείμενα    [10] 

◦ Γνώση δύο (2) από τα παραπάνω αντικείμενα    [25] 

◦ Γνώση τριών (3) από τα παραπάνω αντικείμενα    [35] 

◦ Γνώση και των τεσσάρων (4) παραπάνω αντικείμενων   [50] 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην συμμετοχή σε 
ερευνητικά/αναπτυξιακά Έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους 
         [Βαθμός 10] 

 Τουλάχιστον Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1) της Αγγλικής γλώσσας  [Μέγιστη Βαθμολογία: 10] 

◦ Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1)       [5] 

◦ Άριστη γνώση (Γ2/C2)       [10] 
 
Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την 
σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
(Συνεδρίαση 80/16.10.2019). 
Στη Συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως οι επικοινωνιακές δεξιότητες του/της υποψήφιου/ας, η 
προοπτική επιτυχούς ένταξης σε ερευνητική ομάδα, η πειστικότητα παρουσίασης της σχέσης  των 
τυπικών προσόντων με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης, η διαθεσιμότητά του/της σε  
σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία στη Συνέντευξη 
         [Μέγιστη Βαθμολογία: 30] 
 
Το έργο αφορά στη δημιουργία ιστοσελίδας και συγγραφή αναφορών που θα εξυπηρετήσουν τη 
δημοσιότητα του έργου και ειδικότερα στην συμμετοχή στο Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) 2 «Δημοσιότητα 
αποτελεσμάτων», και παραδοτέο Π2.4 «Δημιουργία ιστοσελίδας όπου θα αναφέρονται περιοδικά οι 
συγκεντρώσεις Rn-222, U-238, και Ra-226 στο νερό, η συγκέντρωση Rn-222 στον αέρα και εκτιμήσεις 
δόσεων για το κοινό και τους εργαζόμενους». 
 
Το κόστος θέσης θα ανέρχεται έως του ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ (4.908,00 

€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 

μέχρι τη λήξη του έργου (1/10/2021). Σε περίπτωση παράτασης του Έργου δίδεται η δυνατότητα 

παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ανάλογα με το 

χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του. 

 

Γενικοί Όροι Πρόσκλησης 
1. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την 

διαδικασία. 
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2. Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. 

3. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του 
από τον υποψήφιο. 

4. Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος δεν 
προσέλθει στη συνέντευξη, αυτός απορρίπτεται και δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  

5. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες 
τους στα παραπάνω κριτήρια. Οι υποψήφιοι/ες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανά θέση 
συνεργάτη, θα είναι εκείνοι/ες που θα επιλεγούν. Σε περίπτωση κωλύματος αυτών δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. 

6. Όλοι οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα 
ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων και άσκησης 
ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην 
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

7. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 
σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια  η σύναψη ή μη 
σύμβαση, ανάλογα με τις πιστώσεις και τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενη οιασδήποτε 
αξίωση των ενδιαφερομένων. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να 
περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Πρόταση (σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα) 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 

 Αποδεικτικά εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα, κτλ) 

 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. 

 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Πέμπτη, 7 
Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  
 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 
Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.  

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 
συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου  για την θέση ……..  

στο πλαίσιο υλοποίησης Υποέργου (2) «Εξειδίκευση του εξοπλισμού στις θερμές πηγές»  
της Πράξης με τίτλο “Εξοπλισμός Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και 

Αέρα και εφαρμογή στις θερμές πηγές Λέσβου με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών 
και την ραδιολογική προστασία εργαζομένων κι επισκεπτών” (MIS 5021518)» 

(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2019_15298) 
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Λόφος Πανεπιστημίου - Κτίριο Διοίκησης 
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης-ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ 
Γραφείο ΙΣ 2.18 

Τηλ. : 22510-36700 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την 
οποία ενδιαφέρονται  
 
Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 07/11/2019 δεν θα 
αξιολογηθούν.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Χρήστο Ματσούκα (τηλ. 
2251036289, email: matsoukas@aegean.gr).   
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) και στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr. 
 

 
 
 
 

Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη 
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

  

mailto:matsoukas@aegean.gr
http://www.ru.aegean.gr/
ΑΔΑ: 6Ο63469Β7Λ-Χ1Μ
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Όνομα :  
Επώνυμο :  
Πατρώνυμο :  
Μητρώνυμο:  
Ημερ/νία Γέννησης:  
Α.Φ.Μ. :  
Διεύθυνση:  
Τηλέφωνο :  
Email:  
Θέση:  
 
 

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου  
 

ΘΕΜΑ: Πρόταση  στο πλαίσιο της  με αριθμό πρωτ. 
…………………………………….Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου , για υποβολή 
προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ερευνητικού έργου 
«……………………………………………………………………………………….» της Πράξης με 
Κωδ. ………………, MIS …………………., και κωδικό ΕΛΚΕ ………………….., με 
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον …………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
                                                                          Ο/Η Υποβάλλων/ουσα την Πρόταση 

ΑΔΑ: 6Ο63469Β7Λ-Χ1Μ
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