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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
υπ’αριθμ.81/03.02.2006 Συνεδρίαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσής του αποφάσισε τη 
δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επιστημονικών 
συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική 
απασχόληση (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80) για το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο 
ακαδημαϊκού έτους 2006-2007 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα με την επιφύλαξη της 
ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων: 

- Εισαγωγή στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία  
- Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Τηλεπισκόπηση 
- Βιολογία 
- Χημεία   

 
Οι υποψήφιοι στο γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία» θα 

παρέχουν διδακτικό έργο και πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 
Οι υποψήφιοι στα γνωστικά αντικείμενα « Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & 

Τηλεπισκόπηση», « Βιολογία» και « Χημεία» θα παρέχουν διδακτικό, επιστημονικό και 
οργανωτικό έργο στα Εργαστήρια του Τμήματος.  

Οι υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & 
Τηλεπισκόπηση» πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Θετικών Επιστημών και να διαθέτουν 
εμπειρία στη χρήση των λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και 
Τηλεπισκόπησης, ArcGIS και Erdas Imagine, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία 
των μαθημάτων. Τυχόν εμπειρία στη διδασκαλία της χρήσης των παραπάνω λογισμικών σε 
εργαστηριακό επίπεδο για περιβαλλοντικές εφαρμογές θα εκτιμηθεί. 

Οι υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία» πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου 
Βιολογίας ή Επιστημών της Θάλασσας. Η εργαστηριακή εμπειρία στα αντικείμενα του 
Τμήματος θα εκτιμηθεί. 

Οι υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο «Χημεία» πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου 
Χημείας, Περιβάλλοντος ή Επιστημών της Θάλασσας. 

Η ύπαρξη διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στα 
γνωστικά αντικείμενα των υποψηφίων επιστημονικών συνεργατών που θα παρέχουν  έργο 
στα Εργαστήρια του Τμήματος θα εκτιμηθεί.  
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση 
2. Βιογραφικό Σημείωμα 
3. Υπόμνημα για τις σπουδές και την επιστημονική τους δραστηριότητα στην οποία θα 
αναφέρεται εμπειρία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο 
4. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί 
από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από  βεβαιώσεις ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ) 
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Οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  οφείλουν να υποβάλλουν εκτός των 
πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από 
το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και χρήση 
της Ελληνικής Γλώσσας. 
 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Γραμματεία έως 
τη Παρασκευή 4 Αυγούστου 2006 ( Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κτίριο Επιστημών 
της Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη. Υπόψη: κας Β. Ατσικμπάση, τηλ. 
22510 36802)  
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