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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ 
 
Το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου – Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ, ςφμφωνα με τθν ςχετικι 
απόφαςθ του Ειδικοφ Επταμελοφσ Οργάνου τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν (Συνεδρίαςθ 
53/31.5.2011), ςασ γνωςτοποιεί ότι ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου «Πρακτικι Άςκθςθ 
Πανεπιςτιμιου Αιγαίου», του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 
Μάκθςθ 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο ςυγχρθματοδοτείται 
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ, κα 
προβεί ςτθν επιλογι ενόσ (1) εξωτερικοφ ςυνεργάτη ςτθν Παν/μιακι Μονάδα Σάμου με τα 
ακόλουκα τυπικά προςόντα. 
 
Απαιτοφμενα προςόντα: 

 Πτυχίο ι δίπλωμα Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι του εξωτερικοφ  
 Αποδεδειγμζνθ καλι γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ (θ γνϊςθ δεφτερθσ γλϊςςασ 

ςυνεκτιμάται) 
 Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικά 

φφλλα και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου 
 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ, κακϊσ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςχετικι με το 

αντικείμενο του προγράμματοσ ι τθν διαχείριςθ ςυναφϊν προγραμμάτων κα 
ςυνεκτιμθκοφν ςτθν αξιολόγθςθ 

 
Τα αντικείμενα εργαςίασ του ςυνεργάτθ κα είναι θ γραμματειακι και διοικθτικι 
υποςτιριξθ του προγράμματοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ Μθχανικϊν 
Πλθροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Αίτθςθ με πλιρθ ςτοιχεία 
 Βιογραφικό ςθμείωμα 
 Επικυρωμζνα αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν 
 Βεβαιϊςεισ εμπειρίασ, ςυςτατικζσ επιςτολζσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθν 

κρίςθ τουσ κα βοθκιςει ςτθ διαμόρφωςθ πλιρουσ άποψθσ για τθν εμπειρία, τισ 
γνϊςεισ, τθν προςωπικότθτα και γενικά τθν καταλλθλότθτα των υποψθφίων 

 

Για πολίτεσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται πιςτοποιθτικό 
ελλθνομάκειασ Δϋ επιπζδου από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ, από το οποίο κα 
αποδεικνφεται θ πλιρθσ γνϊςθ και άνετθ χριςθ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 
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Η αξιολόγθςθ των ενδιαφερομζνων κα γίνει με ςυνζντευξθ από επιτροπι, που ζχει οριςτεί 
από τθν Επιτροπι Ερευνϊν του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου. Η μθ εμφάνιςθ ςτθ ςυνζντευξθ 
οδθγεί ςε αποκλειςμό από τθ διαδικαςία επιλογισ.  
 
Η αμοιβι του ατόμου που κα επιλεγεί, κα είναι ανάλογθ των προςόντων του και των 
δυνατοτιτων που παρζχονται από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Προγράμματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ κα είναι πζντε (5) μινεσ με δυνατότθτα παράταςθσ 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου. 

 
Οι αιτιςεισ κα πρζπει να υποβλθκοφν από τουσ υποψιφιουσ ζωσ τισ 11 Ιουλίου 2011 και 
ϊρα 15:00 ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 
 

Πανεπιςτιμιο Αιγαίο - Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ 
Για τθν επιλογι εξωτερικοφ ςυνεργάτθ ςτο  

Τμιμα  Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων 
(αρικμόσ πρωτοκόλλου ΕΛΕ/2011/2206) 
Λόφοσ Πανεπιςτθμίου - Κτίριο Διοίκθςθσ 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλινθ 
Υπ’ όψιν κασ Αγγελικισ Λουϊηου 

τθλ. 22510-36738 
Η αίτθςθ υποβάλλεται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν 
πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι του υποψθφίου κεωρθμζνθ από 
δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικϊσ. Στθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ 
το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ 
αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςθ του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του 
υποψθφίου. Δικαιολογθτικά που κα υποβλθκοφν εκπρόκεςμα, δε κα λθφκοφν υπόψθ κατά 
τθν αξιολόγθςθ. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο αρμόδιο 
υπάλλθλο κ. Αγγελικι Λουΐηου (τθλ. 22510-36738, fax 22510-36709, email: 
alouiz@aegean.gr). 
 
Η παροφςα πρόςκλθςθ κα δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του 
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και ςτον τοπικό θμεριςιο τφπο τθσ 
Σάμου. 

 
Αντιπρφτανισ 

 
Κακθγιτρια  

Αγγελικι Δθμθτρακοποφλου 
Πρόεδροσ Επιτροπισ Ερευνϊν Πανεπιςτθμίου Αιγαίου 
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