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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2014_9657                                               
Μυτιλήνη, 28 Νοεμβρίου 2014 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» 
 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της 
συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 239Α/29.10.2014), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο  
υλοποίησης της Πράξης «Περιβαλλοντική Διαχείριση-Σύγχρονα Εργαλεία», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη συγκρότηση 
Μητρώου Επιμορφωτών.  
 
Το έργο των ατόμων που θα ενταχθούν στο εν λόγω Μητρώο θα αφορά κυρίως στην ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού ή/και διδασκαλία καθώς και στην υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων, στο 
πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 
 
Ειδικότερα η πρόσκληση αφορά στην Παροχή Διδασκαλίας γιά τα παρακάτω επτά (7) γνωστικά πεδία: 

1. Βιοτικοί Πόροι-Τεχνικές Μελέτης και Αξιολόγησης: περιβαλλοντική διατήρηση-οικοσυστημικές 
υπηρεσίες, πολυ-κριτηριακή αξιολόγηση 

2. Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος: περιβαλλοντική ανάλυση, διαπίστευση εργαστηρίου 
3. Απόβλητα-Επεξεργασία και Αξιοποίηση: περιβαλλοντική ανάλυση, ανίχνευση μικρορύπων σε 

υγρά απόβλητα 
4. Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης: ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους, μέτρηση 

νανοσωματιδίων 
5. Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανθρακικό 

αποτύπωμα, ενεργειακή επιθεώρηση 
6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ): περιβαλλοντικές εφαρμογές ΓΣΠ, εφαρμοσμένη 

γεωπληροφορική 
7. Λήψη αποφάσεων στα περιβαλλοντικά συστήματα: περιβαλλοντική πολιτική και 

διακυβέρνηση, τεχνικές διαχείρισης περιβαλλοντικών συγκρούσεων 
 
Οι υποβάλλοντες/ουσες αίτηση (συνημμένο αρχείο) για ένταξη στο παρόν Μητρώο, θα μπορούν να 
δηλώνουν έως δύο (2) γνωστικά πεδία καθώς και για ποιο/α από τις παρακάτω κατηγορίες θεματικών 
πεδίων ενδιαφέρονται. Η ένταξη τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών θα γίνει με αξιολογική σειρά, με βάση 
τα προσόντα των παρακάτω τριών (3) κατηγοριών θεματικών πεδίων: 
 
Α΄ : Παροχή διδασκαλίας στα Γνωστικά πεδία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

ΑΔΑ: 7Α85469Β7Λ-ΛΙΜ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ», Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 Αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση -- βαρύτητα 80%  

 Εργασιακή εμπειρία επί του/των αντικειμένου/ων της/των Διδακτικής/ών Ενότητας/των στο/α 
οποίο/α υποβάλουν Αίτηση -- βαρύτητα 20%  

 
Β΄: Εργαστηριακός συνεργάτης στα Γνωστικά πεδία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 Ερευνητική εμπειρία επί του/των αντικειμένου/ων της/των Διδακτικής/ών Ενότητας/των στο/α 
οποίο/α υποβάλουν Αίτηση -- βαρύτητα 70%  

 Γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών εφαρμογών -- βαρύτητα 30% 
 
Γ΄: Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στα Γνωστικά πεδία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 Ερευνητική εμπειρία επί του/των αντικειμένου/ων της/των Διδακτικής/ών Ενότητας/των στο/α 
οποίο/α υποβάλουν Αίτηση -- βαρύτητα 60%  

 Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο επί του /των αντικειμένου/ων της/των Διδακτικής/ών 
Ενότητας/των στο/α οποίο/α υποβάλουν Αίτηση-- βαρύτητα 40% 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν «Αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών» για 
μία ή παραπάνω από τις προαναφερθείσες κατηγορίες θεματικών πεδίων, καθώς και αναλυτικό 
Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι τίτλοι σπουδών τους, 
καθώς και η συναφής, με τα προαναφερθέντα γνωστικά πεδία, εργασιακή και ερευνητική εμπειρία. 
Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και 
βεβαιώσεις εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας. 
 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών (αίτηση και βιογραφικό) θα γίνεται σε φάκελο στην Γραμματεία του 
Τμήματος Περιβάλλοντος καθημερινά από τις 9:00 έως 15:00 ή ταχυδρομικά, με συστημένο φάκελο, 
στη διεύθυνση: 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Γραμματεία Τμήματος Περιβάλλοντος  
Κτίριο Ξενία Ά, Λόφος Πανεπιστημίου, 

ΤΚ 81100, Μυτιλήνη 
Για την συμμετοχή στο ΠΕΓΑ «Περιβαλλοντική Διαχείριση-Σύγχρονα Εργαλεία» 

(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2014_9657) 
Υπόψη κας Μουτζούρη Δ. 

τηλ. 2251036284. 
 ή με email στη διεύθυνση: hkaragianni@env.aegean.gr  
 
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή παραληφθεί ταχυδρομικά 
το αργότερο έως την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014. 
 
Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει από Επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση 
της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 239Α/29.10.2014).  
 
Ο χρόνος απασχόλησης και οι αμοιβές των ατόμων που θα επιλεγούν από το Μητρώο, θα 
προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του Έργου, του ειδικότερου έργου που θα τους ανατεθεί και των 
δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Στασινάκη 
Αθανάσιο (τηλ.22510-36257, email: astas@env.aegean.gr ).  
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/).  

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη 
 

Καθηγήτρια  
Αμαλία Πολυδωροπούλου 

         Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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