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Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_0207 

Μυτιλήνη, 12 Ιανουαρίου 2015 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με σχετική 
απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 241/25.11.2014) σας 
γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Π.Σ. Διαχείρισης 
Ερευνητικών προγραμμάτων – Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» (κωδικός ΟΠΣ 
304260), της Πράξης «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Πολιτών και 
Ακαδημαϊκής Κοινότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ»,, η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, 
ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στη Μυτιλήνη.  

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. 

‘ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ’ 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος του εξωτερικού  

 Άριστη γνώση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, χειρισμού Η/Υ και 
συγκεκριμένα: 

o Χρήση Λογισμικών Πακέτων:     
Microsoft  Office,  Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Director,  Adobe 
Premier,  Adobe Flash, SQL Server 2008 R2,   Adobe Dreamweaver,  Microsoft 
Visual Studio, Microsoft Expression Web, Microsoft  Sharepoint Server, 
Microsoft Sharepoint Foundation.  

o Γλώσσες Προγραμματισμού: 
             MSSQL, Transact SQL, VBasic C#, C++(Visual Studio 10) 

o Διαχείριση βάσεων δεδομένων 
o Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων 
o Χρήση Λειτουργικών Συστημάτων: 

             Ms Windows 98, 2000 Pro, XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2 
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 Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ή 
ευρωπαϊκών έργων, που σχετίζονται με τα παραδοτέα της παρούσας 
πρόσκλησης 

 
Πρόσθετο προσόν που θα συνεκτιμηθεί είναι η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών, οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών του εξωτερικού 
 
Το έργο αφορά στη υλοποίηση των παραδοτέων: 
Παραδοτέο 6: Μελέτη εφαρμογής διασύνδεσης Π.Σ. Διαχείρισης ερευνητικών 
προγραμμάτων με εξωτερικά συστήματα, με α) το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης Στατιστικών και β) την κεντρική υποδομή GUnet SMS Aggregator για την 
μαζική αποστολή και λήψη SMS που θα αναπτυχθούν  στο πλαίσιο της οριζόντιας 
δράσης Α1, και 
Παραδοτέο 7: Διασύνδεση του Π.Σ. Διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων με 
εξωτερικά συστήματα έτοιμη για παραγωγική λειτουργία, με α) το  κεντρικό 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στατιστικών και β) την κεντρική υποδομή GUnet 
SMS Aggregator για την μαζική αποστολή και λήψη SMS που θα αναπτυχθούν  στο 
πλαίσιο της οριζόντιας δράσης Α1. 
 
Το έργο θα παρέχεται στη Μυτιλήνη. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι 
από τον Φεβρουάριο 2015 έως τον Οκτώβριο του 2015. 

Επειδή οι υποδομές (παραδοτέα) που περιγράφονται παραπάνω αναπτύσσονται 
παράλληλα από τρίτους, μη ελεγχόμενους από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, φορείς, υπάρχει η πιθανότητα να μην έχει εξασφαλισθεί η 
διαθεσιμότητα τους κατά την χρονική διάρκεια της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, 
η παραλαβή του υποέργου θα γίνει χωρίς να τεθούν  σε παραγωγική λειτουργεία οι 
παραπάνω διασυνδέσεις και ο απασχολούμενος επί σύμβαση έργου είναι 
υποχρεωμένος να τις ενεργοποιήσει και να τις θέσει σε λειτουργία όποτε ζητηθούν 
στα πλαίσια της καλής λειτουργίας του έργου και σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα 
από την στιγμή που θα κληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, χωρίς απαίτηση επιπλέον αμοιβής. 
 
 O Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα 
να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης 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 «Π.Σ. 
Διαχείρισης Ερευνητικών προγραμμάτων – Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» με 
κωδικό ΟΠΣ 304260, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητας, 
ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αίτηση με πλήρη στοιχεία 

 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα  

 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών  

ΑΔΑ: 7Ρ4Α469Β7Λ-ΡΒΞ



 Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας  

 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 241/25.11.2014). Οι υποψήφιοι θα 
κληθούν σε συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από 
την διαδικασία επιλογής. 
 

Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογη των προσόντων του και των 
δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου.  
 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την 
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ 
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων 

προς σύναψη συνεργασίας με σύμβαση ανάθεσης έργου 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  

«Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Πολιτών και Ακαδημαϊκής Κοινότητας 
Πανεπιστημίου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 304260 

 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2015_0207/ 12.01.2015) 
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 

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

Γραφείο ΙΣ 2.18 
Τηλ. : 22510-36700 

 

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 23/01/2015 
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 Καμάτσο Παναγιώτη (τηλ. 22510-36053, fax 22510-36049, email:  
pkama@aegean.gr). 
 

mailto:pkama@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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