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Μυτιλήνη, 22 Αυγούστου 2011 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική 
απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 
ΕΕ55/14.07.2011) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο του έργου “Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» του Τμήματος 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου”, που 
χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών θα προβεί στην επιλογή ενός 
(1) εξωτερικού συνεργάτη με τα ακόλουθα τυπικά προσόντα. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος A.E.I. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής 

2. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικά 

φύλλα και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος θα 

συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση 
 
Τα αντικείμενα εργασίας του συνεργάτη θα είναι: 

• Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την αξιολόγηση του ΠΜΣ ‘Πολιτισμική 
Πληροφορική και Επικοινωνία’ 

• Προβολή του ΠΜΣ ‘Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία’ 
• Ενημέρωση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του ΠΜΣ ‘Πολιτισμική Πληροφορική 

και Επικοινωνία’ 
 

και τα παραδοτέα: 
• Επεξεργασία στοιχείων για την αξιολόγηση του ΠΜΣ ‘Πολιτισμική Πληροφορική 

και Επικοινωνία’ 
• Έρευνα και καταγραφή διευθύνσεων φορέων και Τμημάτων αποστολής έντυπου 

υλικού προβολής του ΠΜΣ ‘Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία’  
• Ταχυδρομική και ηλεκτρονική αποστολή υλικού προβολής του ΠΜΣ ‘Πολιτισμική 

Πληροφορική και Επικοινωνία’  
• Εμπλουτισμός και διαρκής ενημέρωση – επικαιροποίηση της Ιστοσελίδας του ΠΜΣ 

‘Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία’  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

• αίτηση με πλήρη στοιχεία 
• βιογραφικό σημείωμα 
• επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 
• επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας 
• βεβαιώσεις εμπειρίας, συστατικές επιστολές και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την 

κρίση τους θα βοηθήσει στη διαμόρφωση πλήρους άποψης για την εμπειρία, τις 
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γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων 
 
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 αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει με συνέντευξη από επιτροπή, που έχει οριστεί 
από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η μη 
εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη 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 Προγράμματος. Το 
χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι έως δώδεκα (12) μήνες. 

 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους έως την Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 
2011 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση: 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 

Για την πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας 

(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2011_3312) 
Λόφος Πανεπιστημίου - Κτίριο Διοίκησης 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Υπ’ όψιν κας Αλεξάνδρας Κοντού 

τηλ. 22510-36700 
 

Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικής 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 
Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δε θα ληφθούν υπόψη κατά την 
αξιολόγηση. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια 
υπάλληλο κ. Αλεξάνδρας Κοντού (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email 
alkon@aegean.gr). 

 
 

Η Αντιπρύτανις 
 
 

Καθηγήτρια  
Αγγελική Δημητρακοπούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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