
                            
 

 
ΕΛΛΑΣ- ΚΥΠΡΟΣ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

                                                                                           Α.Π.         893/Μ/07 
 
 

Μυτιλήνη, 10/05/2007 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 
 
 
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  INTERREG IIIA Σύνορο Ελλάδα - 
Κύπρος (Μέτρο 2.3: «Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων»), που 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ TΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΚΑΤΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 25% 
ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου, σε  εξωτερικούς συνεργάτες, ως ακολούθως: 

1ος εξωτερικός συνεργάτης 

Επιθυμητά προσόντα:  

§ Πανεπιστημιακός τίτλος Χηµείας ή σχετικός με Επιστήμες Περιβάλλοντος από Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και επιθυμητή η ύπαρξη µμεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
ή διδακτορικού διπλώματος σε σχετικό αντικείμενο. 

§ Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις στον προσδιορισμό μετάλλων σε περιβαλλοντικά δείγματα με 
Φασματομετρία Ατομικής Απορρρόφησης με τις τεχνικές της φλόγας και του φούρνου γραφίτη. 

§ Εμπειρία και γνώσεις στατιστικής ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων. 

§ Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιστημονικής ορολογίας) 

§ Γνώση πληροφοριακών συστημάτων γραφείου και στατιστικής ανάλυσης. 

§ Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, οργανωτικότητα 
και αποτελεσματικότητα. 

Αρμοδιότητες: Συμμετοχή στις δειγματοληψίες θαλάσσιων ιζημάτων, στις χημικές αναλύσεις 
(προσδιορισμός κοκκομετρικής σύστασης, ολικών και εκχυλιζόμενων μετάλλων, οργανικού και 
ανόργανου άνθρακα σε θαλάσσια ιζήματα), στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και στη 
σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. 

Διάρκεια σύμβασης: έως 17 μήνες 

Τόπος απασχόλησης: Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 

2ος εξωτερικός συνεργάτης 



Επιθυμητά προσόντα: 

§ Πανεπιστημιακός τίτλος Χηµείας ή σχετικός με Επιστήμες Περιβάλλοντος από Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και επιθυμητή η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
ή διδακτορικού διπλώματος σε σχετικό αντικείμενο. 

§ Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις lστατιστικής ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων. 

§ Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιστημονικής ορολογίας) 

§ Γνώση πληροφοριακών συστημάτων γραφείου και λογισμικών στατιστικής ανάλυσης 

§ Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, οργανωτικότητα 
και αποτελεσματικότητα. 

Αρμοδιότητες: Συμμετοχή στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων (δεδομένα κοκκομετρικής 
σύστασης, ολικών και εκχυλιζόμενων μετάλλων, οργανικού και ανόργανου άνθρακα σε θαλάσσια 
ιζήματα) 

Διάρκεια σύμβασης: έως 6 μήνες 

Τόπος απασχόλησης: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

3ος εξωτερικός συνεργάτης 

Επιθυμητά προσόντα: 

§ Βοηθός έρευνας για ορυκτολογική ανάλυση ιζημάτων. 

§ Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

§ Γνώση πληροφοριακών συστημάτων γραφείου. 

§ Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, οργανωτικότητα 
και αποτελεσματικότητα. 

Αρμοδιότητες: Ορυκτολογική ανάλυση των δειγμάτων θαλασσίων ιζημάτων 

Διάρκεια σύμβασης: έως 6 μήνες 

Τόπος απασχόλησης: Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 

4ος εξωτερικός συνεργάτης 

Επιθυμητά προσόντα: 

§ Πανεπιστημιακός τίτλος Χηµείας ή σχετικός με Επιστήμες Περιβάλλοντος από Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.  

§ Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

§ Πολύ καλή γνώση πληροφοριακών συστημάτων γραφείου. 

§ Προηγούμενη εμπειρία και γνώσεις στον προσδιορισμό μετάλλων σε περιβαλλοντικά δείγματα με 
Φασματομετρία Ατομικής Απορρρόφησης και στη στατιστική ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων 
θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση. 

§ Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, οργανωτικότητα 
και αποτελεσματικότητα. 

Αρμοδιότητες: Συμμετοχή στις δειγματοληψίες θαλάσσιων ιζημάτων, στις χημικές αναλύσεις 
(προσδιορισμός κοκκομετρικής σύστασης, ολικών και εκχυλιζόμενων μετάλλων, οργανικού και 
ανόργανου άνθρακα σε θαλάσσια ιζήματα), στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και στη 
σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. 

Διάρκεια σύμβασης: έως 17 μήνες 

Τόπος απασχόλησης: Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 

5ος εξωτερικός συνεργάτης 

Επιθυμητά προσόντα: 

§ Βοηθός έρευνας για χημικούς προσδιορισμούς 

§ Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

§ Γνώση πληροφοριακών συστημάτων γραφείου 

§ Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, οργανωτικότητα 
και αποτελεσματικότητα. 



Αρμοδιότητες: Συμμετοχή στις χημικές αναλύσεις (προσδιορισμός κοκκομετρικής σύστασης, ολικών και 
εκχυλιζόμενων μετάλλων, οργανικού και ανόργανου άνθρακα σε θαλάσσια ιζήματα). 

Διάρκεια σύμβασης: έως 17 μήνες 

Τόπος απασχόλησης: Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 

6ος εξωτερικός συνεργάτης 

Επιθυμητά προσόντα: 

§ Τίτλος σπουδών σχετικός με Γεωγραφία ή Επιστήμες Περιβάλλοντος από Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.  

§ Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και θεματικής 
Xαρτογραφίας. 

§ Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

§ Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, οργανωτικότητα 
και αποτελεσματικότητα. 

Αρμοδιότητες: Κατασκευή θεματικών χαρτών των συγκεντρώσεων μετάλλων σε θαλάσσια ιζήματα 

Διάρκεια σύμβασης: έως 17 μήνες 

Τόπος απασχόλησης: Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής, Τμήμα Γεωγραφίας, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 

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 από επιτροπή, που έχει ορισθεί από την Επιτροπή Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα επιθυμητά προσόντα θα κληθούν σε 
συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής.  

Οι εξωτερικοί συνεργάτες θα υπογράψουν σύμβαση με την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Οι αμοιβές αντιστοιχούν στο παρεχόμενο έργο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο 
έργου, ανάλογα με τα σχετικά προσόντα και με τις δυνατότητες που παρέχονται από τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του προγράμματος.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν: 

§ αίτηση με πλήρη στοιχεία 

§ βιογραφικό σημείωμα (και σε ηλεκτρονική μορφή σε μαγνητικό μέσο) 

§ επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 

§ βεβαιώσεις εμπειρίας 

§ συστατικές 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 

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα αποστέλλονται έως και τις 18/05/2007, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 13:00 στη διεύθυνση:  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιτροπή Ερευνών 
Λόφος Πανεπιστημίου - Κτήριο Διοίκησης 
81100 Μυτιλήνη 
Υπόψη: κ. Αλεξάνδρας Κοντού         
Τηλ. : 22510 36700      
Fax : 22510 36709      

 

Ο φάκελος θα πρέπει εξωτερικά να φέρει την ένδειξη:  

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε εξωτερικούς 
συνεργάτες του Προγράμματος «Έρευνα και Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας για την εκτίμηση της 
Επικινδυνότητας Ιζημάτων Λιμένων στο Βόρειο Αιγαίο και την Κύπρο» INTERREG IIIA/ 
Σύνορο Ελλάδα – Κύπρος. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στους  



Καθηγητή Μ.Ο. Αγγελίδη (e-mail: magel@aegean.gr ) και  

Δρ. Μ. Αλούπη (e-mail: malou@env.aegean.gr ).   

Τηλ. : 22510 36225, 22510 36232      

Fax : 22510 36297 

Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

 
 

  
 

 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 

 
 
 
 

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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