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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2012_0919 

Μυτιλήνη, 22 Υεβρουαρίου 2012 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΤΝΑΧΗ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΙΘΨΗ ΕΡΓΟΤ 
ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ “ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΕΙΔΙΚΟΤ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ” 

 
Σο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική 
απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 
(υνεδρίαση EE67/13.01.2012) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
έργου με τίτλο “ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 
ΕΡΕΤΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 2007-2013”, που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για την σύναψη 
τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στην 
Μυτιλήνη. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του 
παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει να 
διαθέτουν απαραίτητα τα παρακάτω προσόντα. 
 
Για τη θέση 1, δύο (2) συνεργάτες με: 

 Δίπλωμα οποιουδήποτε Σμήματος Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών του εξωτερικού 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων, 
β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών 

έργων 
 
Επιθυμητά προσόντα που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση: 

 Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO  

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης οποιουδήποτε Σμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή του εξωτερικού 

 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
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Σο έργο αφορά στην:  

 Καταγραφή των υπαρχουσών διαδικασιών/υπηρεσιών που παρέχονται από τον 

Ε.Λ.Ε. στους «πελάτες»/χρήστες του, εσωτερικούς και εξωτερικούς, των πόρων 

και των συστημάτων αυτού. 

 Μοντελοποίηση διαδικασιών 

 Καταγραφής προβλημάτων/αναγκών των διαδικασιών 

 Ανάλυση δεδομένων των προς απλούστευση διαδικασιών.  

 χεδιασμός και περιγραφή των νέων απλοποιημένων-επανασχεδιαζόμενων 

διαδικασιών /υπηρεσιών 

 Παραμετροποίηση του υφιστάμενου  πληροφοριακού συστήματος για την 

εφαρμογή των νέων διαδικασιών 

 
Για τη θέση 2, ένα (1) συνεργάτη με: 

 Πτυχίο Σμήματος Λογιστικής ή Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα 

 Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων, 
β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών 
έργων 

 
Σο έργο αφορά την συμμετοχή στην: 

 Καταγραφή των υπαρχουσών διαδικασιών/υπηρεσιών που παρέχονται από τον 

Ε.Λ.Ε. στους «πελάτες»/χρήστες του, εσωτερικούς και εξωτερικούς, των πόρων 

και των συστημάτων αυτού 

 Μοντελοποίηση διαδικασιών 

 Καταγραφής προβλημάτων/αναγκών των διαδικασιών 

 Ανάλυση δεδομένων των προς απλούστευση διαδικασιών.  

 χεδιασμός και περιγραφή των νέων απλοποιημένων-επανασχεδιαζόμενων 

διαδικασιών /υπηρεσιών 

 Παραμετροποίηση του υφιστάμενου  πληροφοριακού συστήματος για την 

εφαρμογή των νέων διαδικασιών 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος 
να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Υωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (οι υποψήφιοι των οποίων οι προτάσεις θα 
επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα) 

 Βεβαιώσεις εμπειρίας (πχ ΑΠΤ, υμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)  

 υστατικές 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. 
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Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει με συνέντευξη από επιτροπή, που έχει 
οριστεί με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 
Ερευνών (υνεδρίαση ΕΕ67/13.01.2012). Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε 
αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. 
 
Οι αμοιβές των ατόμων που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογες των προσόντων τους και 
των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Σο 
χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα 
παράτασης έως την λήξη του έργου 
 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί το αργότερο έως την 
Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012 και ώρα 15:00μμ στην παρακάτω διεύθυνση:  
 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας 
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης 

προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  

“ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΕΙΔΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΕΡΕΤΝΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ” 

 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2012_0919) 
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 

Σ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Τπόψη: κ. Αλεξάνδρα Κοντού 

Σηλ. : 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. την περίπτωση αποστολής του 
φακέλου υποψηφιότητας ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο τους κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του 
επισυνάπτεται στον φάκελο υποψηφιότητας του ενδιαφερόμενου. Μετά την παράδοση 
του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή από τον υποψήφιο στο περιεχόμενο 
του. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
υπάλληλο κα Αλεξάνδρα Κοντού (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email: 
alkon@aegean.gr). 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό ημερήσιο τύπο 
της Μυτιλήνης. 
 
 

Η Αντιπρύτανις 
 
 

Καθηγήτρια  
Αγγελική Δημητρακοπούλου 

         Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου  
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