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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_7551
Μυτιλήνη, 11 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
– ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ”
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της
συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 266/30.07.2015) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο
της υλοποίησης της Πράξης “ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση”, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –
ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Χίο.
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 με τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 – ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Σχολής Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σπουδών του εξωτερικού
[Βαθμολογία: 10]
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών
του εξωτερικού στην Φυσική της Ατμόσφαιρας/Περιβάλλοντος
[Βαθμολογία: 15]
 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Μελέτη της Κατανομής της Φωτοχημικής και Σωματιδιακής
Ρύπανσης, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού
[Βαθμολογία: 20]
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
[Βαθμολογία: 5]
 Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και τεχνικών εκθέσεων
[Μέγιστη βαθμολογία 20]
o Έως και πέντε (5) επιστημονικές εργασίες
[5]
o Από πέντε (5) έως και δέκα (10) επιστημονικές εργασίες
[10]
o Άνω των δέκα (10) επιστημονικών εργασιών
[20]
 Γνώση των προγραμμάτων διαχείρισης/απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων (GIS) ArcGIS
(ArcView) και ArcGIS Extensions (3D Analyst - Spatial Analyst) [Μέγιστη βαθμολογία 15]
o ArcGIS (ArcView)
[7.5]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ”, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
(ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
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o ArcGIS Extensions (3D Analyst - Spatial Analyst)
[7.5]
o Γνώση και των 2 παραπάνω προγραμμάτων
[15]
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
[Μέγιστη βαθμολογία: 15]
o Εμπειρία έως και πέντε (5) ετών
[10]
o Εμπειρία άνω των (5) ετών
[15]

Το έργο αφορά στην επεξεργασία των περιβαλλοντικών δεδομένων για είσοδο στο λογισμικό που θα
χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση πράσινων πολιτικών για τις μεταφορές, καθώς επίσης και στην
κριτική ανάλυση των δεδομένων εξόδου. Επίσης, θα συνεισφέρει στην σύνταξη εκθέσεων με την
πλήρη και κριτική περιγραφή των αποτελεσμάτων των σχετικών πακέτων εργασίας/δράσεων.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2 – ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Επιστήμης των Υπολογιστών
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού
[Βαθμολογία: 20]
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
[Βαθμολογία: 10]
 Εμπειρία/εξειδικευμένες γνώσεις με front-end web-ανάπτυξης (Javascript, HTML/HTML5)
[Μέγιστη βαθμολογία 20]
o Javascript
[10]
o HTML/HTML5
[10]
o Γνώση και των δύο (2) παραπάνω εφαρμογών
[20]
 Γνώση των ακόλουθων τεχνολογιών (αθροιστική βαθμολόγηση για γνώση κάθε μια από τις
κάτωθι κατηγορίες τεχνολογιών):
[Μέγιστη βαθμολογία 50]
o Mobile/WEB Technologies: JQuery Mobile, CSS/CSS3, , ASP, PHP, SQL
[10]
o Databases: MS SQL Server, MS Access, MySQL, PostgreSQL
[15]
o Operating Systems (Administration): Unix-Linux, MS Windows
[5]
o Software Packages: PhoneGap, MatLab, CodeCharge Studio, Dreamweaver MX, Network
Simulator II (ns-2), MS Office
[10]
o Security: OpenSSL
[5]
o Computer Networks: TCP/IP Stack
[5]
Το έργο αφορά στην βελτιστοποίηση της πλατφόρμας αξιολόγησης πράσινων πολιτικών που θα
χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση πράσινων πολιτικών για τις μεταφορές.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 3 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΈΡΓΟΥ (φοιτητής)
 Φοιτητής Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων οποιουδήποτε Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή του εξωτερικού
[Βαθμολογία: 20]
 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην καλλιτεχνική επιμέλεια εντύπων
και ηλεκτρονικών προϊόντων για την προώθηση Πανεπιστημιακών δράσεων, εκπαίδευσης,
και έρευνας
[Μέγιστη βαθμολογία 20]
o Εμπειρία από ένα (1) έως και δύο (2) έτη
[10]
o Εμπειρία από δύο (2) έως και πέντε (5) έτη
[15]
o Άνω των πέντε (5) ετών
[20]
 Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
[Μέγιστη βαθμολογία 10]
o Καλή
[5]
o Πολύ Καλή
[7.5]
o Άριστη
[10]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ”, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
(ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
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Αποδεδειγμένη παρακολούθηση μαθημάτων εξειδίκευσης στη γραφιστική σχεδίαση και
δόκιμο επαγγελματικό έργο στον χώρο του γραφιστικού σχεδιασμού, της σχεδίασης νέων
μέσων και της καλλιτεχνικής επιμέλειας εντύπων
[Μέγιστη βαθμολογία 10]
o Από ένα (1) έως και πέντε (5) μαθήματα
[5]
o Πάνω από πέντε (5) μαθήματα
[10]
Ποιοτικό επαγγελματικό έργο του γραφιστικού σχεδιασμού και της καλλιτεχνικής επιμέλειας
[Μέγιστη βαθμολογία 20]
o Από ένα (1) έως τρία (3) σχετικά έργα στο portfolio
[10]
o Από τρία (3) και πάνω σχετικά έργα στο portfolio
[20]
Γνώση λογισμικών επεξεργασίας εικόνας
[Βαθμολογία 20]

Το έργο αφορά στην δημιουργία γραφικών εντύπων και poster για την προβολή του έργου σε διεθνή
συνέδρια στα πλαίσια της δράσης δημοσιότητας.
Η μη υποβολή των προαναφερθέντων τίτλων σπουδών με βάση τις απαιτήσεις της κάθε θέσης
(βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό όπου απαιτείται) ή των βεβαιώσεων σπουδών
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την διαδικασία. 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. Όλοι οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους
φακέλους προτάσεων, τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων
και άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο
πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 Πρόταση
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 Βεβαιώσεις 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 καταλληλότητα 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.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 266/30.07.2015), κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων.
Η αμοιβή των ατόμων που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογη των προσόντων τους και των δυνατοτήτων
που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι
έως την λήξη του έργου.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 21η
Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση ……….
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ»
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2015_7551)
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 της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την
οποία ενδιαφέρονται
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. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις
21/09/2015 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 στην κα. Ραφτέλη
Δήμητρα (τηλ. 22710-35203, fax 22710-35299, email: draf@ba.aegean.gr).
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/).
Η Αναπληρώτρια Πρύτανη

Καθηγήτρια
Αμαλία Πολυδωροπούλου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
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