
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2014_9490 

Μυτιλήνη, 24 Νοεμβρίου 2014 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με σχετική 
απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 240/11.11.2014) σας 
γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 304262, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, ενδιαφέρεται 
να προβεί στην επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών στη Μυτιλήνη ως 
ακολούθως:  

Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του 
παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει 
να διαθέτουν απαραίτητα τα παρακάτω προσόντα ανά θέση. 

ΘΕΣΗ 1 – ‘’ΠΕ/ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ’’ 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας, κατά προτίμηση Τμήματος Πανεπιστημίου ή 
εναλλακτικά ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 

 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: 
o Επεξεργασία κειμένου 
o Υπολογιστικά φύλλα 
o Υπηρεσίες Διαδικτύου 
o Παρουσιάσεις 
o Βάσεις δεδομένων 

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε Βιβλιοθήκη, με 
προτίμηση σε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 Μεταπτυχιακός δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας  ή 
της Πληροφορικής, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών του εξωτερικού 

 Γνώση χειρισμού λογισμικού Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης Advance  

ΑΔΑ: ΨΒ1Π469Β7Λ-7ΣΥ



 
Το έργο αφορά στη προτυποποίηση καταλογογράφησης - τεκμηρίωσης 
ψηφιοποιημένων τεκμηρίων με δημιουργία φορμών, στη τεκμηρίωση υλικού για το 
Ιδρυματικό Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης (τεκμηρίωση με οπτικοακουστικού υλικό, 
περίπου 200 τεκμήρια) και στη βιβλιοθηκονομική υποστήριξη χρηστών.   

 
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Ιανουάριου του 2015 έως τον 
Σεπτέμβριο του 2015. 

 

ΘΕΣΗ 2 – ‘’ΠΕ/ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ’’ 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας, κατά προτίμηση Τμήματος Πανεπιστημίου ή 
εναλλακτικά ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 

 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: 
o Επεξεργασία κειμένου 
o Υπολογιστικά φύλλα 
o Υπηρεσίες Διαδικτύου 
o Παρουσιάσεις 
o Βάσεις δεδομένων 

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε Βιβλιοθήκη, με 
προτίμηση σε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 Μεταπτυχιακός δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας  ή 
της Πληροφορικής Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών του εξωτερικού 

 Γνώση χειρισμού λογισμικού Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης Advance  
 

Το έργο αφορά στη βιβλιοθηκονομική υποστήριξη χρηστών μέσω της δημιουργίας 
κανονισμών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης 

 
Το έργο θα παρέχεται στη Μυτιλήνη. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι 
από τον Φεβρουάριο 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2015. 

O Ειδικός λογαριασμός έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να 
μην προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων ή και να προβεί σε τροποποίηση βασικών 
τους παραμέτρων (χρόνου, αμοιβής) σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής από 
την Διαχειριστική Αρχή της Ψηφιακής Σύγκλησης του υποέργου με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 304262, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητας, 
ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αίτηση με πλήρη στοιχεία 

 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα  

 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών  

 Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας  
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 Αποδεικτικά εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)  

 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 καταλληλόλητα των 
υποψηφίων. 

 
Επιπλέον, 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.  
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες θα αξιολογηθούν  από Επιτροπή, που έχει οριστεί με 
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 240/11.11.2014). Οι υποψήφιοι θα 
κληθούν σε συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από 
την διαδικασία επιλογής. 
 

Η αμοιβή των ατόμων που θα επιλεγούν θα είναι ανάλογη των προσόντων τους και 
των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου.  
 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την 
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ 

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

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 304262 

 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2014_9490/ 24.11.2014) 
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ 

Γραφείο ΙΣ 2.18 
Τηλ. : 22510-36700 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο που θα υποβάλλουν τον α/α 
της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται  
 

Ο φάκελος των ενδιαφερομένων  υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. 
Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 05/12/2014 
δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια 
αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον 
υπάλληλο κο Κακούρη Βασίλειο (τηλ. 22510-36763, fax 22510-36069, email:  
bkak@geo.aegean.gr). 
 

mailto:bkak@geo.aegean.gr
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Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό τύπο της 
Μυτιλήνης. 
 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη 
 

Καθηγήτρια 
Αμαλία Πολυδωροπούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 

http://www.ru.aegean.gr/
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