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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 
Ειδικός Λογαριασμός Ζρευνας 

Ημερομηνία : 13/01/2012 
Αριθ. Πρωτ.  : ΕΛΕ_2012_0130 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΤΝΑΨΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ 
 

Το Πανεπιςτήμιο Αιγαίου – Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ, ςφμφωνα με την ςχετική 
απόφαςη του Ειδικοφ Επταμελοφσ Οργάνου τησ Επιτροπήσ Ερευνϊν (Συνεδρίαςη 
65E/21.12.2011), προτίθεται να προβεί ςε πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 
για την ανάθεςη ζργου ςε δφο (2) ςυνεργάτεσ για τη ςτελζχωςη του Γραφείου 
Διαςφνδεςησ ςτη Μυτιλήνη ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του ζργου «Γραφείο 
Διαςφνδεςησ Πανεπιςτημίου Αιγαίου», του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-
2013), το οποίο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικοφσ πόρουσ. 
 
Απαιτοφμενα προςόντα: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιςτημίου, Σχολήσ Κοινωνικϊν Επιςτημϊν τησ ημεδαπήσ ή 
του εξωτερικοφ  

 Καλή γνϊςη τησ Αγγλικήσ γλϊςςασ 
 Γνϊςη Χειριςμοφ Η/Υ 
 Ερευνητική Εμπειρία ςε Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 
Η κατοχή Μεταπτυχιακοφ Τίτλου Σπουδϊν ςε ςχετικό αντικείμενο, η εμπειρία ςε 
θζματα διεξαγωγήσ κοινωνικήσ ζρευνασ και η γνϊςη SPSS – Στατιςτικό πακζτο θα 
ςυνεκτιμηθοφν. 
 
Το αντικείμενο εργαςίασ των ςυνεργατϊν θα είναι: 
 
Ο ςυντονιςμόσ τησ διεξαγωγήσ τησ ζρευνασ αποφοίτων του Γραφείου Διαςφνδεςησ 
του Πανεπιςτημίου Αιγαίου και η επεξεργαςία των πρωτογενϊν αποτελεςμάτων 
τησ ζρευνασ.  
 
Για πολίτεσ κράτουσ-μζλουσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ απαιτείται πιςτοποιητικό 
ελληνομάθειασ Δϋ επιπζδου από το Κζντρο Ελληνικήσ Γλϊςςασ, από το οποίο θα 
αποδεικνφεται η πλήρησ γνϊςη και άνετη χρήςη τησ Ελληνικήσ Γλϊςςασ. 

 
Η αξιολόγηςη των ενδιαφερομζνων θα γίνει με ςυνζντευξη από επιτροπή, που ζχει 
οριςτεί από την Επιτροπή Ερευνϊν του Πανεπιςτημίου Αιγαίου. Η μη εμφάνιςη ςτη 
ςυνζντευξη οδηγεί ςε αποκλειςμό από τη διαδικαςία επιλογήσ. 
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Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί, θα είναι ανάλογη των προςόντων του και 
των δυνατοτήτων που παρζχονται από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζργου. 
Το χρονικό διάςτημα τησ ςφμβαςησ θα είναι πζντε (5) μήνεσ με δυνατότητα 
παράταςησ ζωσ τη λήξη του ζργου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να υποβάλλουν: 

 Αίτηςη  
 Βιογραφικό ςημείωμα 
 Επικυρωμζνα αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν 
 Βεβαιϊςεισ εμπειρίασ, ςυςτατικζσ επιςτολζσ και κάθε άλλο ςτοιχείο που 

κατά την κρίςη τουσ θα βοηθήςει ςτη διαμόρφωςη πλήρουσ άποψησ για την 
εμπειρία, τισ γνϊςεισ, την προςωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των 
υποψηφίων 

 
Οι αιτήςεισ θα πρζπει να υποβληθοφν από τουσ υποψήφιουσ ζωσ τισ 30 Ιανουαρίου 2012 
και ϊρα 15:00 ςτην παρακάτω διεφθυνςη: 
 

Πανεπιςτήμιο Αιγαίο - Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ 

Για την επιλογή ςυνεργατϊν ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του ζργου «Γραφείο 
Διαςφνδεςησ Πανεπιςτημίου Αιγαίου» 
(αριθμόσ πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2012_0130) 
Λόφοσ Πανεπιςτημίου - Κτίριο Διοίκηςησ 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Υπ’ όψιν κασ Κοντοφ Αλεξάνδρασ 

τηλ. 22510-36700 
 
Η αίτηςη υποβάλλεται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτημζνο από αυτόν 
πρόςωπο, εφόςον η εξουςιοδότηςη φζρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημζνη από 
δημόςια αρχή, είτε ταχυδρομικϊσ. Στην περίπτωςη αποςτολήσ των αιτήςεων ταχυδρομικϊσ 
το εμπρόθεςμο των αιτήςεων κρίνεται με βάςη την ημερομηνία που φζρει ο φάκελοσ 
αποςτολήσ, ο οποίοσ μετά την αποςφράγιςη του επιςυνάπτεται ςτην αίτηςη του 
υποψηφίου. Δικαιολογητικά που θα υποβληθοφν εκπρόθεςμα, δε θα ληφθοφν υπόψη κατά 
την αξιολόγηςη. 
 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθφνονται ςτο αρμόδιο 
υπάλληλο κα Κοντοφ Αλεξάνδρα (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email: 
alkon@aegean.gr. 
 
Η παροφςα πρόςκληςη θα δημοςιευτεί ςτην ιςτοςελίδα τησ Επιτροπήσ Ερευνϊν του 
Πανεπιςτημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και ςτον τοπικό ημερήςιο τφπο τησ 
Μυτιλήνησ. 
 

Αντιπρφτανισ 
 

Καθηγήτρια  
Αγγελική Δημητρακοποφλου 

Πρόεδροσ Επιτροπήσ Ερευνϊν Πανεπιςτημίου Αιγαίου 
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