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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΕΡΕΤΝΑ 

 

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2012_0533 

Μυτιλήνη, 3 Φεβρουαρίου 2012 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΤΝΑΧΗ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΙΘΨΗ 
ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΨΝ “ΔΟΜΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 
(Δ.Α.ΣΑ.)”, “ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΙΑΤΝΔΕΗ”, “ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ” ΚΑΙ 

“ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ”   
 

Το Πανεπιςτήμιο Αιγαίου – Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ, ςφμφωνα με την ςχετική 
απόφαςη του Ειδικοφ Επταμελοφσ Οργάνου τησ Επιτροπήσ Ερευνϊν (Συνεδρίαςη 
65Ε/21.12.2011), ςασ γνωςτοποιεί ότι ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ των Ζργων «Δομή 
Απαςχόληςησ και Σταδιοδρομίασ (Δ.Α.ΣΤΑ.)», «Γραφείο Διαςφνδεςησ», «Πρακτική 
Άςκηςη» και «Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ» του Επιχειρηςιακοφ 
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του 
ΕΣΠΑ (2007-2013), τα οποία ςυγχρηματοδοτοφνται από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικοφσ πόρουσ, ενδιαφζρεται για την 
ςφναψη ςυμβάςεων μίςθωςησ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου για την παροχή ζργου ςτην 
Μυτιλήνη. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγουσ ςυνάφειασ με το αντικείμενο και τισ απαιτήςεισ του 
παρεχόμενου ζργου και για την εξαςφάλιςη τησ ςωςτήσ εκτζλεςησ αυτοφ, θα 
πρζπει να διαθζτουν απαραίτητα τα παρακάτω προςόντα ανά θζςη: 
 
Α) Για ένα (1) συνεργάτη με:  
 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματοσ A.E.I. τησ ημεδαπήσ ςχετικό με 
το αντικείμενο τησ επιςτήμησ των υπολογιςτϊν και τησ πληροφορικήσ ή 
ιςότιμοσ τίτλου ςπουδϊν του εξωτερικοφ,  

2. Καλή γνϊςη Αγγλικήσ γλϊςςασ  
3. Άριςτη γνϊςη χειριςμοφ Η/Υ και ςυγκεκριμζνα: 

 Χρήςη Λειτουργικϊν Συςτημάτων: 

             Ms Windows 98, 2000 Pro, XP, Vista, Windows 7, Windows Server 

2008 R2 

 Χρήςη Λογιςμικϊν Πακζτων:     
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             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.  

 Γλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ 

             MSSQL, Transact SQL, VBasic C#, C++(Visual Studio 10) 

 Διαχείριςη Δικτφων 

             Χρήςη: Active Directory, Exchange Server, DHCP, DNS, LDAP 

 Εγκατάςταςη Δικτφων 
4. Αποδεδειγμζνη εμπειρία ςχετική με το αντικείμενο του προγράμματοσ θα 

ςυνεκτιμηθεί ςτην αξιολόγηςη 
 
Β) Για τέσσερις (4) συνεργάτες με:  
 

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιςτημίου Τμήματοσ Πληροφορικήσ ή Πολιτιςμικήσ 
Τεχνολογίασ και Επικοινωνίασ τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τησ 
αλλοδαπήσ  

2. Καλή γνϊςη τησ Αγγλικήσ γλϊςςασ 

3. Καλή Γνϊςη CSS, Javascript, PHP, HTML ή HTML5 
4. Καλή γνϊςη MYSQL ή MSSQL 
5. Γνϊςεισ Εγκατάςταςησ/Διαχείριςησ/ανάπτυξησ  με χρήςη Συςτήματοσ 

Διαχείριςησ Περιεχομζνου (CMS)  όπωσ Joomla και ανάπτυξη add-ons, ή 
Wordpress και ανάπτυξη add-ons, ή  Drupal και ανάπτυξη add-ons  

 
Επιθυμητά προςόντα που θα ληφθοφν υπόψη κατά την αξιολόγηςη: 
 

1. Συμμετοχή ςε ςυναφή ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα 
χρηματοδοτοφμενα από εθνικοφσ ή κοινοτικοφσ πόρουσ. 

2. Εξειδίκευςη ςτισ παρακάτω ςυγκεκριμζνεσ υπηρεςίεσ θα ςυνεκτιμηθοφν: 

 Σχεδιαςμόσ Βάςεων Δεδομζνων 

 Εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και την υλοποίηςη ιςτοχϊρων με χρήςη του 
(CMS) WordPress και ιδιαίτερα MultiUser and Multisite δίκτυα 
WordPress ή άλλων CMS. 

 Η γνϊςη jQuery, prototype, ruby on rails, php cake, asp, Ajax 

 Ικανότητεσ ςυγγραφήσ κϊδικα ςε Java ή/και C++  ή/και ςε περιβάλλον 
Visual Studio 

 Αποδειγμζνη εμπειρία ςε δημιουργικό design 

 Web Administration  

 Διαχείριςη Λειτουργικϊν ςυςτημάτων Unix/Linux. 
3.   Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν ςε ςχετικό αντικείμενο. 

 
Το αντικείμενο εργαςίασ των πζντε (5) ςυνεργατϊν θα είναι ο 
Σχεδιαςμόσ/Ανάπτυξη/Υλοποίηςη/Διαχείριςη Ενιαίου Πληροφοριακοφ Συςτήματοσ 
για τισ ανάγκεσ ςφνδεςησ των δομϊν (Δ.Α.ΣΤΑ., Γραφείο Διαςφνδεςησ, Πρακτική 
Άςκηςη των φοιτητϊν/ φοιτητριϊν, Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ) 
του Πανεπιςτημίου Αιγαίου με την:  

 Αγορά Εργαςίασ 

 Απαςχόληςη 
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 Καινοτομία 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ςφραγιςμζνο φάκελο πρόταςησ, ο οποίοσ να 
περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Βιογραφικό ςημείωμα 

 Φωτοαντίγραφα τίτλων ςπουδϊν (οι υποψήφιοι των οποίων οι προτάςεισ 
θα επιλεγοφν θα πρζπει να καταθζςουν νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα) 

 Βεβαιϊςεισ εμπειρίασ (πχ ΑΠΥ, Συμβάςεισ, Βεβαιϊςεισ Αςφαλιςτικοφ 
φορζα) 

 Συςτατικζσ επιςτολζσ και άλλα ςτοιχεία που, κατά την κρίςη τουσ, θα 
βοηθήςουν την επιτροπή επιλογήσ ςτη διαμόρφωςη ορθήσ γνϊμησ για την 
εμπειρία, τισ γνϊςεισ, την προςωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των 
υποψηφίων 

 
Επιπλζον, 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 
με την ςχετική απόφαςη του Ειδικοφ Επταμελοφσ Οργάνου τησ Επιτροπήσ Ερευνϊν 
(Συνεδρίαςη ΕΕ65/21.12.2011). Η μη εμφάνιςη ςτη ςυνζντευξη οδηγεί ςε αποκλειςμό από 
τη διαδικαςία επιλογήσ. 

 
Οι αμοιβζσ των ατόμων που θα επιλεγοφν, θα είναι ανάλογεσ των προςόντων τουσ 
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 φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρζπει να ζχουν αποςταλεί το αργότερο ζωσ την 
20η Φεβρουαρίου 2012 και ϊρα 15:00 ςτην παρακάτω διεφθυνςη: 
 

Πανεπιςτήμιο Αιγαίο - Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ 

Για την επιλογή ςυνεργατϊν ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ των ζργων «Δομή Απαςχόληςησ 
και Σταδιοδρομίασ (Δ.Α.ΣΤΑ.)», «Γραφείο Διαςφνδεςησ», «Πρακτική Άςκηςη», 

«Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ» 
(αριθμόσ πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2012_0533) 
Λόφοσ Πανεπιςτημίου - Κτίριο Διοίκηςησ 

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

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 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 του φακζλου υποψηφιότητασ ταχυδρομικϊσ το εμπρόθεςμο 
τουσ κρίνεται με βάςη την ημερομηνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολήσ, ο οποίοσ 
μετά την αποςφράγιςη του επιςυνάπτεται ςτον φάκελο υποψηφιότητασ του 
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ενδιαφερόμενου. Μετά την παράδοςη του φακζλου δεν μπορεί να γίνει κάποια 
αλλαγή από τον υποψήφιο ςτο περιεχόμενο του. 
 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθφνονται ςτην 
υπάλληλο κα Αλεξάνδρα Κοντοφ (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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