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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΙΣΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (think tank) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.1.2. ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»  
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της 
συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 253/15.04.2015) γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Ενέργειας Δ.1.2 του υποέργου 10 «Δημιουργία μηχανισμών επιστημονικής 
παρακολούθησης τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», της Πράξης «Προβολή του 
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (με κωδικό ΟΠΣ 216928), του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου», που συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, 
ενδιαφέρεται για τη συγκρότηση «Επιστημονικής ομάδας προβληματισμού επιστημόνων τουρισμού 
(think tank)» με άμισθη συμμετοχή.  
 
Βασικός σκοπός της Δράσης Δ.1.2 είναι η δημιουργία μιας «Δεξαμενής Σκέψης και Ομάδας 
Προβληματισμού “Think Tank”». Σε αυτήν την ομάδα, θα συμμετέχουν επιστήμονες οι οποίοι  θα 
προσφέρουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς τις γνώσεις τους και θα εκφράζουν τις επιστημονικές 
απόψεις τους σε θέματα τουρισμού, οι οποίες θα διατίθενται προς αξιοποίηση σε όλους τους 
εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς, προς όφελος της Περιφερείας Ν. Αιγαίου, ενώ θα μπορούν να 
«υιοθετήσουν» ένα ή περισσότερα νησιά της Περιφέρειας για να παρέχουν την τεχνογνωσία τους στο 
πλαίσιο της δράσης του Παρατηρητηρίου και με την τεχνική και επιστημονική του στήριξη (π.χ. 
πρόσβαση στις εκθέσεις του έργου και στα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για το σκοπό αυτό) 
Τελικός στόχος είναι να αξιοποιηθεί το διαθέσιμο επιστημονικό δυναμικό στον τομέα του τουρισμού 
στην Δωδεκάνησο και στις Κυκλάδες, που ενδιαφέρεται να συνεισφέρει συνεργειακά στην αειφόρο 
τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
Το συνολικό Υποέργο στο οποίο εντάσσεται αυτή η Ενέργεια περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

 Δράση 1 (Δ1): Δημιουργία μηχανισμών επιστημονικής παρακολούθησης τουρισμού στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 

η οποία κατηγοριοποιείται περαιτέρω στις ακόλουθες ενέργειες: 
- Ενέργεια Δ.1.1 «Παρατηρητήριο Αειφόρου Τουρισμού για προορισμούς», και 
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- Ενέργεια Δ.1.2 «Επιστημονική ομάδα προβληματισμού επιστημόνων τουρισμού (think 
tank)». 

Δράση 2 (Δ2): Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης του εναλλακτικού τουρισμού στις Κυκλάδες  
η οποία κατηγοριοποιείται περαιτέρω στις ακόλουθες ενέργειες: 

- Ενέργεια Δ.2.1 «Σύνταξη σχεδίων δράσης ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού για τις 
Κυκλάδες» 

- Ενέργεια Δ.2.2 «Διοργάνωση workshops στις Κυκλάδες» 

 Δράση 3 (Δ3): Διαχείριση και παρακολούθηση του υποέργου 
 

Περιοχή παρέμβασης του Έργου αποτελούν οι Δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και κατά 
συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι πρέπει είτε να σχετίζονται (ως δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι ή σχετιζόμενοι 
επαγγελματικά σε σταθερή βάση) με αυτές τις διοικητικές ενότητες είτε να ενδιαφέρονται απλά να τις 
υποστηρίξουν επιστημονικά στη διαδικασία τουριστικού σχεδιασμού χωρίς αμοιβή.  
 
Η ομάδα θα αποτελεί Συμβουλευτικό Όργανο, προς την Περιφέρεια και τους Δήμους του Ν. Αιγαίου 
και τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς. Θα παρέχει επιστημονική υποστήριξη στα θέματα 
διάγνωσης της κατάστασης των τουριστικών προορισμών της Περιφέρειας και παροχής τεχνογνωσίας 
για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Η συμμετοχή θα είναι εθελοντική από επιστήμονες που ασχολούνται 
με θέματα τουρισμού (ή συναφή προς τον τουρισμό αντικείμενα). Η επιστημονική αυτή ομάδα θα τελεί 
υπό την καθοδήγηση του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού, και θα έχει ως στόχο τη συνεισφορά 
στην εδραίωση μιας υγιούς, αειφορικής και ανταγωνιστικής τουριστικής ανάπτυξης με τη χρήση της 
επιστημονικής τεκμηρίωσης και ανάλυσης στην τοπική και περιφερειακή κλίμακα. 
 
Η συμμετοχή στην επιστημονική ομάδα θα είναι αφιλοκερδής. Δεν προβλέπεται κανενός τύπου 
χρηματική αποζημίωση για τη συμμετοχή σ’ αυτή. Διασφαλίζεται αδιαπραγμάτευτα η ανεξαρτησία της 
στοιχειοθετημένης επιστημονικής έκφρασης. Οι διαδικασίες που θα ακολουθεί η ομάδα θα είναι 
διαφανείς και θα υπάρχει παρακολούθηση και διάχυση του παραγόμενου έργου. Η Ομάδα θα παρέχει 
στήριξη στην ευρύτερη εργασία του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού (ΠΒΤ) στην προσπάθεια 
ανάλυσης της κατάστασης και τον τουριστικό σχεδιασμό  στα νησιά της Περιφέρειας ΝΑ, 
συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας και δημόσιες διαβουλεύσεις.  
 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτής της Ενέργειας, θα υπάρχει η ανάγκη μετακινήσεων των μελών της 
επιστημονικής ομάδας και της ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την πραγματοποίηση 
συνεδριάσεων και επιτόπου εξέτασης θεμάτων στα διάφορα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Επίσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ομάδας είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με 
πρόσωπα και φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο του τουρισμού στο Νότιο Αιγαίο, τόσο για την 
εξέταση προβλημάτων όσο και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και την ενημέρωση τους σχετικά με 
τις ενέργειες της ομάδας σε ανοικτές ενημερωτικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις των μελών της 
ομάδας, θα προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του Έργου, και θα πραγματοποιούνται είτε με τη 
χρήση σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών μεθόδων από απόσταση σύνδεσης είτε δια ζώσης στα νησιά του 
Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. 
 
Η λειτουργία της Επιστημονικής ομάδας χρηματοδοτείται μέχρι τη λήξη του προγράμματος 
(30/11/2015). Η Επιστημονική ομάδα μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του και μετά τη λήξη του 
προγράμματος με βάση τη διαθεσιμότητα των μελών του. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περαιτέρω πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό σχετικά με 
το περιεχόμενο του Έργου που πραγματοποιείται από την ερευνητική ομάδα του Παρατηρητηρίου (με 
άξονα το Παν/μιο Αιγαίου) και πεδίο αναφοράς την ΠΝΑ, σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: 
http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/  
 

http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/
ΑΔΑ: Ω734469Β7Λ-ΩΟΡ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΙΣΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (think tank) ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.1.2. ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»  

Η ένταξη των μελών στην Επιστημονική ομάδα θα γίνει με αξιολογική σειρά, με βάση τα παρακάτω 
προσόντα: 
 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή του εξωτερικού. 
[Απαραίτητο] 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή και Διδακτορικό σχετικό με τα αντικείμενα του Τουρισμού 
της ημεδαπής ή του εξωτερικού. [Απαραίτητο] 

 Μεταπτυχιακή εργασία σχετική με το αντικείμενο [Βαθμός: 20] 

 Διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο [Βαθμός: 30] 

 Αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση στον σχεδιασμό, πολιτική και διοίκηση τουρισμού σε 
προορισμούς [Βαθμός: 20] 

 Αποδεδειγμένη ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, πολιτική και 
διοίκηση τουρισμού σε προορισμούς [Βαθμός: 30] 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν «Αίτηση για ένταξη στην Επιστημονική ομάδα» καθώς 
και αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι τίτλοι 
σπουδών τους, καθώς και η συναφής, με το αντικείμενο του τουρισμού, ερευνητική, επαγγελματική και 
εκπαιδευτική εμπειρία. Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν αντίγραφα των τίτλων 
σπουδών τους και βεβαιώσεις εμπειρίας. 
 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών (αίτηση και βιογραφικό) θα γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή στη 
διεύθυνση stobservatory@aegean.gr, με θέμα: «Για την συμμετοχή στην Επιστημονική ομάδα 

προβληματισμού επιστημόνων τουρισμού (think tank)». 
 
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Δευτέρα 
3 Αυγούστου 2015. 
 
Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει από Επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση 
της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 253/15.04.2015).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Φώτη 
Σιδηροφάγη (email:  fsid@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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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

            
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 
 
 
 
 

 

                                   

 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ Επιστημονική ομάδα προβληματισμού επιστημόνων τουρισμού (think tank) 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.1.2. ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10 «Δημιουργία 

μηχανισμών επιστημονικής παρακολούθησης τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα στοιχεία που δηλώνονται είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς του προγράμματος 

ΕΠΩΝΥΜΟ:_______________________________________________________________________ 
ΟΝΟΜΑ: _________________________________________________________________________ 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ____________________________________________________________________ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ______________________________________________________________________ 
Email: ____________________________________________________________________________ 
Διεύθυνση SKYPE: __________________________________________________________________ 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΝΗΣΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δηλώστε ποια νησιά του Ν. Αιγαίου επιθυμείτε να αναλάβετε ως μέντορας και με ποια προτεραιότητα: 

ΝΗΣΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
H παρούσα Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποτελεί και την εκ μέρους μου Υπεύθυνη Δήλωση 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986), περί της ορθότητας και ακρίβειας των στοιχείων που εδώ κατατίθενται. 
Γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία που κατέθεσα είναι ορθά και αληθινά. 
 
Ημερομηνία                                                                                                                Ο/Η  αιτών/ούσα 

Υπογραφή 

 

ΑΔΑ: Ω734469Β7Λ-ΩΟΡ
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