
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_ 4474 
Μυτιλήνη, 15 Μαΐου 2015 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΟΜΕΣ» 
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση 
της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 253/15.04.2015) σας γνωστοποιεί ότι 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχείριση Ολοκληρωμένων θαλασσίων και χερσαίων 
Μεταφορικών Συστημάτων - ΔΟΜΕΣ», 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, στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος 
Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Ειδικότερα, οι διδακτικές ενότητες για τις οποίες απευθύνεται η πρόσκληση αφορούν τα 
παρακάτω οχτώ (8) γνωστικά πεδία, ενώ σε παρένθεση αναφέρονται οι πόλεις που θα διδαχθεί 
το καθένα: 
 

1. Προηγμένες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων (GPS, GIS) (Θεσσαλονίκη και Χίο) 
2. Προηγμένες μεθοδολογίες προτυποποίησης (μοντελοποίησης) μεταφορικών συστημάτων 

(Θεσσαλονίκη και Χίο) 
3. Εξοικονόμηση Πόρων στις Μεταφορές στην Εποχή της Κρίσης (Θεσσαλονίκη και Χίο) 
4. Έξυπνες πόλεις – Έξυπνα νησιά (Θεσσαλονίκη και Χίο) 
5. Θέματα σύγχρονης στρατηγικής εταιρειών διεθνών μεταφορών ((Θεσσαλονίκη και Χίο) 
6. Διαχείριση κρίσεων στις χερσαίες μεταφορές και αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας 

(Θεσσαλονίκη και Χίο) 
7. Ολοκληρωμένα μεταφορικά συστήματα (Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Χίο) 
8. Σύγχρονα συστήματα Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Πλοίων κατά ISPS 

(Πειραιά) 
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Οι υποβάλλοντες/ουσες αίτηση για ένταξη στο παρόν Μητρώο, θα μπορούν να δηλώνουν τα 
γνωστικά πεδία, τις κατηγορίες θεματικών πεδίων (παροχή διδασκαλίας-εκπαιδευτικού έργου, 
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού) που ενδιαφέρονται. Η ένταξη τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών 
θα γίνει με αξιολογική σειρά, με βάση τα προσόντα των παρακάτω δύο (2) κατηγοριών 
θεματικών πεδίων: 
 
Α΄ : Παροχή διδασκαλίας-εκπαιδευτικού έργου στα παραπάνω γνωστικά πεδία 

 Αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση -- βαρύτητα 80%  
 Εργασιακή εμπειρία επί του/των αντικειμένου/ων του/των γνωστικού/ών πεδίου/ων 

στο/α οποίο/α υποβάλουν Αίτηση -- βαρύτητα 20%  
 
Β΄ : Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στα παραπάνω γνωστικά πεδία 

 Ερευνητική εμπειρία επί του/των αντικειμένου/ων του/των γνωστικού/ών πεδίου/ων 
στο/α οποίο/α υποβάλουν Αίτηση -- βαρύτητα 60%  

 Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο επί του /των αντικειμένου/ων του/των γνωστικού/ών 
πεδίου/ων 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 τα προαναφερθέντα γνωστικά πεδία, 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 στη 
Γραμματεία  του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κοραή 2α, ΤΚ 82100 
στην Χίο, καθημερινά από τις 9:00 έως 15:00 ή ταχυδρομικά, με συστημένο φάκελο, στη 
διεύθυνση: 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Γραμματεία Τμήματος  
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών  

Κοραη 2α, Τ.Κ 82100, Χίος 
Για την συμμετοχή στο ΠΕΓΑ «Διαχείριση Ολοκληρωμένων θαλασσίων και χερσαίων 

Μεταφορικών Συστημάτων - ΔΟΜΕΣ» 
(αριθμός πρωτοκόλλου EΛE_2015_4474/15.05.2015) 

Υπόψη κας Δ. Ραφτέλη τηλ. 22710-35203 
 

ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
domes@aegean.gr 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα 
25 Μαϊου 2015. 

 
Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει από Επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική 
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 253/15.04.2015). 

 
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. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα 
Δήμητρα Ραφτέλη, (τηλ. 22710-35203, email:  draf@ba.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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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΟΜΕΣ», Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
(ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα στοιχεία που δηλώνονται είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
σκοπούς του προγράμματος 
ΕΠΩΝΥΜΟ:______________________________________________________  
ΟΝΟΜΑ: _________________________________________________________   
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: __________________________________________________ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ____________________________________________________   
Email: _____________________________________________________________ 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
Δηλώστε σε ποια επιθυμείτε να διδάξετε (μέγιστος αριθμός επιλογών 2 γνωστικά πεδία) 

1. Προηγμένες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων (GPS, GIS) 
2. Προηγμένες μεθοδολογίες προτυποποίησης (μοντελοποίησης) μεταφορικών 

συστημάτων 
3. Εξοικονόμηση Πόρων στις Μεταφορές στην Εποχή της Κρίσης 
4. Έξυπνες πόλεις – Έξυπνα νησιά 
5. Θέματα σύγχρονης στρατηγικής εταιρειών διεθνών μεταφορών 
6. Διαχείριση κρίσεων στις χερσαίες μεταφορές και αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας 
7. Ολοκληρωμένα μεταφορικά συστήματα 
8. Σύγχρονα συστήματα Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Πλοίων κατά ISPS 

 
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 
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