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Μυτιλήνη, 18 Ιανουαρίου 2013 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ “ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ” 
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική 
απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 
(Συνεδρίαση ΕΕ86/29.10.2012) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης 
“ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ” 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 την σύναψη έντεκα (11) 
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου. 
 
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 ανά θέση. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 

 Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Βιολογίας ή Γεωπονίας ή άλλου συναφούς 
Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

 Πανεπιστημιακός μεταπτυχιακός τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στις 
Γεωπονικές Επιστήμες  

 Διδακτορικός τίτλος στο αντικείμενο της μελισσοκομίας 

 Εμπειρία σε εργασία πεδίου στο πλαίσιο μελισσοκομικών ερευνών 

 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή δικύκλου (Κατηγορίας Α1, Α ή Β). 
 
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθεί η μόνιμη εγκατάσταση στη 
Θεσσαλονίκη. 
 
Το έργο αφορά σε εργασία πεδίου και εργαστηρίου που, συγκεκριμένα, θα αφορά στη 
διαχείριση κυψελών μελισσών, την παρατήρηση συμπεριφοράς και συλλογή αυτόχθονων 
επικονιαστών, καθώς και τη διαχείριση του υλικού στο εργαστήριο, την ανάλυση των 
δεδομένων και τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών για δημοσίευση σε επιστημονικά 
περιοδικά. 
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Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο 2013, 
με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2 

 Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Βιολογίας ή Γεωπονίας ή άλλου συναφούς 
Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στην 
Περιβαλλοντική Επιστήμη 

 Εξάμηνη τουλάχιστον εμπειρία στην έρευνα επικονίασης, τη συλλογή εντόμων στο 
πεδίο και την διαχείρισή τους στο εργαστήριο. 

 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή δικύκλου (Κατηγορίας Α1, Α ή Β) 
 
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθεί η μόνιμη εγκατάσταση στη Λέσβο. 
 
Το έργο αφορά σε εργασία πεδίου και εργαστηρίου για τη συλλογή, διαχείριση και 
ταξινόμηση επικονιαστών, τη μελέτη των επικονιαστικών δικτύων και τη μελέτη της 
αποτελεσματικότητας των επικονιαστών. Επίσης, θα αφορά στην επεξεργασία και ανάλυση 
των ληφθέντων δεδομένων, καθώς και στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών για 
δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά. 
 
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο 2013, 
με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 3 

 Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Βιολογίας ή Γεωπονίας ή άλλου συναφούς 
Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στην 
Περιβαλλοντική Επιστήμη και ειδικότερα στην βιοποικιλότητα 

 Εμπειρία σε εργασία πεδίου στο πλαίσιο οικολογικών, βιολογικών και εντομολογικών 
ερευνών 

 Ετήσια τουλάχιστον εμπειρία στην έρευνα της οικολογίας των επικονιαστών, που 
συμπεριλαμβάνει συλλογή εντόμων στο πεδίο. 

 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή δικύκλου (Κατηγορίας Α1, Α ή Β) 
 
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθεί η εγκατάσταση στη Λέσβο. 
 
Το έργο αφορά σε εργασία πεδίου για συλλογή επικονιαστών, καθώς και στην εργασία 
εργαστηρίου για την διαχείριση και αναγνώριση επικονιαστών, διαχείριση εντομολογικού και 
φυτικού υλικού, την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, καθώς και τη συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών για δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά.  
 
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο 2013, 
με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 4 

 Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Βιολογίας ή Γεωπονίας ή άλλου συναφούς 
Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

 Ικανότητα για εργασία πεδίου 

 Καλή γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή δικύκλου (Κατηγορίας Α1, Α ή Β). 
 
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθούν: 

 Εμπειρία σε εργασία πεδίου στο πλαίσιο οικολογικών – βιολογικών ερευνών 
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 Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο 

 Εγγύτητα ή δυνατότητα εύκολης/ άμεσης πρόσβασης στα νησιά του Κεντρικού 
Αιγαίου (Κυκλάδες) 

 Δυνατότητα εγκατάστασης στη Λέσβο. 
 
Το έργο αφορά σε εργασία πεδίου για τη συλλογή επικονιαστών σε νησιά του Κεντρικού 
Αιγαίου (Κυκλάδες), εργασία εργαστηρίου που θα περιλαμβάνει τη διαχείριση εντομολογικού 
υλικού και εισαγωγή δεδομένων στη βάση δεδομένων και ανάλυση των αποτελεσμάτων για 
συγγραφή εργασιών. 
 
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο 2013, με 
δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 5 

 Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Βιολογίας ή Γεωπονίας ή άλλου συναφούς 
Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

 Πανεπιστημιακός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
στην ταξινόμηση ή/ και οικολογία των Συρφίδων 

 Διδακτορικός τίτλος στο αντικείμενο της ταξινόμησης ή/ και οικολογίας των Συρφίδων 

 Ερευνητική εμπειρία στην ταξινόμηση και οικολογία των Συρφίδων 

 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή δικύκλου (Κατηγορίας Α1, Α ή Β) 
 
Το έργο αφορά σε εργασία πεδίου για τη συλλογή Συρφίδων στον ευρύτερο χώρο του 
Αιγαίου.  
 
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Μάρτιο 2013 έως τον Σεπτέμβριο 2015. 
Το συνολικό ποσό της σύμβασης θα ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 6  

 Φοιτητής Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών ή Γεωγραφίας 

 Εμπειρία σε εργασία πεδίου και ειδικότερα στη συλλογή εντόμων  

 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή δικύκλου (Κατηγορίας Α1, Α ή Β) 
 
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης και 
διαμονής για κάποιο χρονικό διάστημα στην περιοχή της Δαδιάς και για το υπόλοιπο χρονικό 
διάστημα στη Μυτιλήνη.   
 
Το έργο αφορά σε εργασία πεδίου για συλλογή εντόμων-επικονιαστών και εργασία 
εργαστηρίου για τη διαχείρισή τους.  
 
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο 2013, με 
δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Το συνολικό ποσό της σύμβαση 
θα ανέρχεται στα διακόσια (200) ευρώ. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 7 

 Φοιτητής Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών ή Γεωγραφίας 

 Εμπειρία σε διαχείριση εντόμων στο εργαστήριο 
 
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθεί η μόνιμη εγκατάσταση στη Λέσβο. 
 
Το έργο αφορά σε εργασία πεδίου για συλλογή εντόμων-επικονιαστών και εργασία 
εργαστηρίου για τη διαχείρισή τους.  
 
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο 2013, με 
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δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Το συνολικό ποσό της σύμβαση 
θα ανέρχεται στα διακόσια (200) ευρώ. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 8 

 Εμπειρία σε συλλογή εντόμων-επικονιαστών στο πεδίο 

 Εμπειρία σε διαχείριση εντόμων-επικονιαστών στο εργαστήριο 
 
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθεί η μόνιμη εγκατάσταση στη Λέσβο. 
 
Το έργο αφορά σε εργασία πεδίου για συλλογή εντόμων-επικονιαστών και εργασία 
εργαστηρίου για τη διαχείρισή τους.  
 
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο 2013, με 
δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.  Το συνολικό ποσό της σύμβαση 
θα ανέρχεται στα διακόσια (200) ευρώ. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 9  

 Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Τμήματος Περιβαλλοντικών ή Γεωπονικών επιστημών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 Πανεπιστημιακός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
στην Γεωγραφία και μεταπτυχιακή διατριβή με αντικείμενο την οικολογική 
μοντελοποίηση εντόμων  

 Υποψήφιος διδάκτορας σε θέμα σχετικό με την οικολογική μοντελοποίηση 
 
Το έργο αφορά σε οικολογική μοντελοποίηση των δεδομένων που θα συλλεγούν στο πλαίσιο 
του έργου και τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών για δημοσίευση σε επιστημονικά 
περιοδικά.  
 
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Σεπτέμβριο 2013 έως τον Δεκέμβριο 
2014, με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 10 

 Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών ή Γεωγραφίας ή άλλου 
συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

 Εμπειρία σε εργασία πεδίου και ειδικότερα στη συλλογή εντόμων  

 Εμπειρία σε διαχείριση εντόμων στο εργαστήριο 
 
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθεί η μόνιμη εγκατάσταση στην περιοχή 
της Δαδιάς.   
 
Το έργο αφορά σε εργασία πεδίου και εργαστηρίου για τη συλλογή και διαχείριση 
επικονιαστών.  
 
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο 2013, με 
δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.  
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 11 

 Πανεπιστημιακός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
στις Γεωπονικές ή Βιολογικές Επιστήμες 

 Διδακτορικός τίτλος στο αντικείμενο της συστηματικής ταξινομικής των άγριων 
μελισσών 

 Μεγάλη εμπειρία στον τομέα της συστηματικής ταξινομικής των άγριων μελισσών 
 
Το έργο αφορά την ταξινόμηση ή αναγνώριση μεγάλων αριθμών (της τάξεως των 60.000) 
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άγριων μελισσών, οι οποίες θα συλλεγούν από συνεργάτες όλων των πακέτων εργασίας του 
έργου από την περιοχή του Αιγαίου. Είναι επιθυμητό η αναγνώριση των μελισσών από τον 
υποψήφιο να γίνεται στο επίπεδο του είδους. Στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι ανέφικτο, ο 
υποψήφιος θα προβαίνει σε αναγνώριση με τη βοήθεια των εξειδικευμένων ταξινομητών 
συνεργατών του έργου ή του εργαστηρίου Βιογεωγραφίας και Οικολογίας. Το έργο θα 
παρέχεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη. 
 
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο 2013, με 
δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Βιογραφικό σημείωμα  

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

 Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (όπου αυτή απαιτείται) 

 Βεβαιώσεις εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικών κ.ά. φορέων)  

 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. 

 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση 
του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ86/29.10.2012), 
κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων. 
 
Οι αμοιβές των ατόμων που θα επιλεγούν θα είναι ανάλογες των προσόντων τους και των 
δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Αυτό δεν 
αφορά στις ήδη καθορισθείσες αμοιβές για τους παραπάνω συνεργάτες 5, 6, 7, και 8. 
 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την 5η 
Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση …….. στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “ ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΟΙ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ” 

(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2013_0307) 
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Υπόψη: κα Αλεξάνδρα Κοντού 

Τηλ. : 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. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα 
παραληφθούν μετά τις 05/02/2013 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου 
δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο 
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κα Αλεξάνδρα Κοντού (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email:  alkon@aegean.gr). 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/). 
 
 
 
 

Καθηγήτρια Θεοδώρα Πετανίδου 
Αντιπρόεδρος  

Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας  
Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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