
 
 

 
 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 
Α.Π.: ΕΛΕ_2012_0985 

Μυτιλήνη, 24 Φεβρουαρίου 2012 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 
 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Έξεπλαο ζύκθσλα κε ζρεηηθή απόθαζε 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δηδηθνύ Δπηακεινύο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ (πλεδξίαζε 

EE65/ 21.12.2011) ζαο γλσζηνπνηεί όηη ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Ανάπηςξη 

νέων μεθόδων για ηην ποζοηικοποίηζη και ανηιμεηώπιζη ηων επιπηώζεων ηηρ 

Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ ζηιρ αναηολικέρ Ακηέρ ηηρ Νήζος Κπήηηρ» (ζπλνπηηθόο ηίηινο 

ΑΚΣΑΙΑ) κε θσδηθό έξγνπ 09ΤΝ-31-711, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα (ΔΠΑΝ-ΙΙ), Γξάζε «ΤΝΔΡΓΑΙΑ», πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξηθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη από Δζληθνύο Πόξνπο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ επηινγή 

ηεζζάπων (4) εξωηεπικών ζςνεπγαηών σο αθνινύζσο:   

 

Δξωηεπικόρ ζςνεπγάηηρ 1- „ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΔΙΓΙΚΟ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΙΑ‟ 

     

Απαιηούμενα πποζόνηα: 

 

 Πηπρίν ΑΔΙ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ή Μεραληθνύ ή άιινπ ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζπνπδώλ ηνπ εμσηεξηθνύ  

 Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζην αληηθείκελν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπηζηήκεο ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζπνπδώλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

 Γηδαθηνξηθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζε ζέκαηα Παξάθηηαο Μνξθνδπλακηθήο ηεο εκεδαπήο 

ή ηνπ εμσηεξηθνύ  

 Δξεπλεηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα Παξάθηηαο Μεραληθήο/ Μνξθνδπλακηθήο  

 Άξηζηε γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ Η/Τ (FORTRAN, παθέηα MatLab, Mathematica). 

Δκπεηξία ζε ινγηζκηθά Δπεμεξγαζίαο Δηθόλαο  (image processing)  

 Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο 

 

ΑΔΑ: Β4ΠΠ469Β7Λ-Τ0Ξ



Σα αληηθείκελα εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγάηε ζα είλαη ε πςίζπρλε νπηηθή παξαθνινύζεζε ησλ 

κεηαβνιώλ ηεο παξαιηαθήο δώλεο. Θα απαζρνιεζεί θπξίσο ζηελ Δνόηηηα Δπγαζίαρ 2 

(Αλάπηπμε κεζόδωλ θαη δεηθηώλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξωηόηεηαο ηωλ αθηώλ ιόγν ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνελόηεηα 2.3 (Εθαξκνγή κεζνδνινγίαο 

ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο ηωλ κνξθνδπλακηθώλ κεηαβνιώλ ηεο παξαιηαθήο δώλεο ζηηο 

πηινηηθέο πεξηνρέο), ελώ ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά θαη ζηελ ππνελόηεηα 2.2 (Παξάθηηα 

πδξνδπλακηθή θαη κνξθνδπλακηθή αλάιπζε). Δπίζεο ζα ππνζηεξίμεη (α) ηελ Δνόηηηα 

Δπγαζίαρ 1 (Σπγθέληξωζε θαη νκνγελνπνίεζε θιηκαηηθώλ θαη παξάθηηωλ πεξηβαιινληηθώλ 

δεδνκέλωλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλζξώπηλεο παξέκβαζεο)  θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

ππνελόηεηα 1.5 (Απνηίκεζε ηωλ πθηζηάκελωλ αλζξώπηλωλ παξεκβάζεωλ ζηελ παξάθηηα 

δώλε) θαη (β) ηελ Δνόηηηα Δπγαζίαρ 4 (Αμηνπνίεζε θαη δηάρπζε απνηειεζκάηωλ) κε 

ζπκβνιή ζηηο ππνελόηεηεο 4.1 (Αμηνπνίεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ έξγνπ) θαη 4.2 

(Δξαζηεξηόηεηεο ελεκέξωζεο/επαηζζεηνπνίεζε θνηλνύ) 

 

Παξαδνηέα: πκβνιή ζηηο Σερληθέο εθζέζεηο ‘Μνξθνδπλακηθή κειέηε ησλ πηινηηθώλ 

πεξηνρώλ’ (Π 2.3), ‘Δθαξκνγή πδξνδπλακηθώλ θαη κνξθνδπλακηθώλ κνληέισλ’ (Π2.2) θαη 

‘Αμηνιόγεζε πθηζηάκελσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη αλζξώπηλσλ παξεκβάζεσλ’ (Π 1.6), ζηηο 

Δηήζηεο εθζέζεηο πξνόδνπ (Π 4.1) θαη ζηηο Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο (Π 4.3). 

  

Δξωηεπικόρ ζςνεπγάηηρ 2- „ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΔΙΓΙΚΟ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΜΟΡΦΟΓΤΝΑΜΙΚΗ‟ 

     

Απαιηούμενα πποζόνηα: 

 

 Πηπρίν ΑΔΙ Θαιάζζησλ Δπηζηεκώλ ή Πεξηβάιινληνο ή άιινπ ζπλαθνύο 

αληηθεηκέλνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζπνπδώλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

 Mεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζην αληηθείκελν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπηζηήκεο ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζπνπδώλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

 Γηδαθηνξηθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζε ζέκαηα Παξάθηηαο Μνξθνδπλακηθήο ηεο εκεδαπήο 

ή ηνπ εμσηεξηθνύ 

 Δξεπλεηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα Παξάθηηαο Μεραληθήο/Μνξθνδπλακηθήο  

 Άξηζηε γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ Η/Τ (FORTRAN θαη MatLab)  

 Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο 

 

Σα αληηθείκελα εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγάηε ζα είλαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

πδξνδπλακηθώλ/ αθηνκεραληθώλ δεδνκέλσλ πεδίνπ. Θα απαζρνιεζεί θπξίσο ζηελ Δνόηηηα 

Δπγαζίαρ 2 (Αλάπηπμε κεζόδωλ θαη δεηθηώλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξωηόηεηαο ηωλ αθηώλ ιόγν 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνελόηεηα 2.2 (Παξάθηηα πδξνδπλακηθή θαη 

κνξθνδπλακηθή αλάιπζε), ελώ ζα ζπκβάιεη θαη ζηηο ππνελόηεηεο 2.3 (Εθαξκνγή 

κεζνδνινγίαο ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο ηωλ κνξθνδπλακηθώλ κεηαβνιώλ ηεο παξαιηαθήο 

δώλεο ζηηο πηινηηθέο πεξηνρέο) θαη 2.4 (Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ δεκηνπξγία δεηθηώλ 

ηξωηόηεηαο (α) ηνπ ζπλόινπ ηωλ αθηώλ θαη (β) ηωλ παξαιηαθώλ δωλώλ). Δπίζεο ζα 

ππνζηεξίμεη (α) ηελ Δνόηηηα Δπγαζίαρ 1 (Σπγθέληξωζε θαη νκνγελνπνίεζε θιηκαηηθώλ θαη 

παξάθηηωλ πεξηβαιινληηθώλ δεδνκέλωλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλζξώπηλεο 

παξέκβαζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ππνελόηεηα 1.5 (Απνηίκεζε ηωλ πθηζηάκελωλ 

αλζξώπηλωλ παξεκβάζεωλ ζηελ παξάθηηα δώλε) θαη (β) ηελ Δνόηηηα Δπγαζίαρ 4 

(Αμηνπνίεζε θαη δηάρπζε απνηειεζκάηωλ) κε ζπκβνιή ζηηο ππνελόηεηεο 4.1 (Αμηνπνίεζε ηωλ 

απνηειεζκάηωλ ηνπ έξγνπ) θαη 4.2 (Δξαζηεξηόηεηεο ελεκέξωζεο/επαηζζεηνπνίεζε θνηλνύ).  

 

ΑΔΑ: Β4ΠΠ469Β7Λ-Τ0Ξ



Παξαδνηέα: πκβνιή ζηηο Σερληθέο εθζέζεηο ‘Δθαξκνγή πδξνδπλακηθώλ θαη 

κνξθνδπλακηθώλ κνληέισλ’ (Π2.2), ‘Μνξθνδπλακηθή κειέηε ησλ πηινηηθώλ πεξηνρώλ’ 

(Π2.3), ‘Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπ δείθηε ηξσηόηεηαο αθηώλ γηα ην ζύλνιν ηεο 

αθηνγξακκήο θαη ηεο παξαιηαθήο δώλεο ηεο Αλ. Κξήηεο’ (Π 2.4, Π2.5) θαη ‘Αμηνιόγεζε 

πθηζηάκελσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη αλζξώπηλσλ παξεκβάζεσλ’ (Π 1.6), ζηηο Δηήζηεο εθζέζεηο 

πξνόδνπ (Π 4.1) θαη ζηηο Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο (Π 4.3). 

 

Δξωηεπικόρ ζςνεπγάηηρ 3- “ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΔΙΓΙΚΟ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ” 

     

Απαιηούμενα πποζόνηα: 

 

 Πηπρίν ΑΔΙ Μεραληθνύ Πεξηβάιινληνο ή Πεξηβάιινληνο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 

ηίηινο ζπνπδώλ ηνπ εμσηεξηθνύ  

 Mεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζην αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο Παξάθηησλ 

Πεξηνρώλ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζπνπδώλ ηνπ εμσηεξηθνύ  

 Δξεπλεηηθή εκπεηξία/πνιύ θαιή γλώζε εξεπλεηηθώλ ηερληθώλ ζε ζέκαηα Παξάθηηαο 

Μεραληθήο/Μνξθνδπλακηθήο  

 Αξηζηε γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ Η/Τ (FORTRAN, Matlab, Γεσπιεξνθνξηθή)    

 Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο 

 

Σα αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγάηε ζα είλαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

πδξνδπλακηθώλ/αθηνκεραληθώλ δεδνκέλσλ πεδίνπ, ε πςίζπρλε ζπλερήο νπηηθή 

παξαθνινύζεζε κεηαβνιώλ ηεο παξαιηαθήο δώλεο θαη ε απνηίκεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

αλζξώπηλσλ παξεκβάζεσλ ζηελ παξάθηηα δώλε. Θα απαζρνιεζεί θπξίσο ζηελ Δνόηηηα 

Δπγαζίαρ 1 (Σπγθέληξωζε θαη νκνγελνπνίεζε θιηκαηηθώλ θαη παξάθηηωλ πεξηβαιινληηθώλ 

δεδνκέλωλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλζξώπηλεο παξέκβαζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ππνελόηεηα 1.5 (Απνηίκεζε ηωλ πθηζηάκελωλ αλζξώπηλωλ παξεκβάζεωλ ζηελ παξάθηηα 

δώλε), ζηελ Δνόηηηα Δπγαζίαρ 2 (Αλάπηπμε κεζόδωλ θαη δεηθηώλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ηξωηόηεηαο ηωλ αθηώλ ιόγν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ππνελόηεηεο 2.2 

(Παξάθηηα πδξνδπλακηθή θαη κνξθνδπλακηθή αλάιπζε) θαη  2.3 (Εθαξκνγή κεζνδνινγίαο 

ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο ηωλ κνξθνδπλακηθώλ κεηαβνιώλ ηεο παξαιηαθήο δώλεο ζηηο 

πηινηηθέο πεξηνρέο) θαη ζα ππνζηεξίμεη ηελ ππνελόηεηα  2.4 (Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

δεκηνπξγία δεηθηώλ ηξωηόηεηαο (α) ηνπ ζπλόινπ ηωλ αθηώλ θαη (β) ηωλ παξαιηαθώλ δωλώλ). 

Δπίζεο ζα απαζρνιεζεί ζηεο Δνόηηηα Δπγαζίαρ 3 (Δηαρείξηζε κειινληηθώλ ηάζεωλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ παξάθηηα δώλε) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνελόηεηα 3.3 (Τερλεηέο 

παξεκβάζεηο – Αθηνκεραληθέο ιύζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηάβξωζεο) θαη ζα ππνζηεξίμεη 

ηελ Δνόηηηα Δπγαζίαρ 4 (Αμηνπνίεζε θαη δηάρπζε απνηειεζκάηωλ) κε ζπκβνιή ζηηο 

ππνελόηεηεο 4.1 (Αμηνπνίεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ έξγνπ) θαη 4.2 (Δξαζηεξηόηεηεο 

ελεκέξωζεο/επαηζζεηνπνίεζε θνηλνύ). 

  
Παξαδνηέα: πκβνιή ζηηο Σερληθέο εθζέζεηο ‘Αμηνιόγεζε πθηζηάκελσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη 

αλζξώπηλσλ παξεκβάζεσλ’ (Π 1.6), ‘Δθαξκνγή πδξνδπλακηθώλ θαη κνξθνδπλακηθώλ 

κνληέισλ’ (Π2.2), ‘Μνξθνδπλακηθή κειέηε ησλ πηινηηθώλ πεξηνρώλ’ (Π2.3), ‘Μειέηε 

επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ αθηνκεραληθώλ ιύζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηάβξσζεο’ 

(Π3.3), ‘Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπ δείθηε ηξσηόηεηαο αθηώλ γηα ην ζύλνιν ηεο 

αθηνγξακκήο θαη ηεο παξαιηαθήο δώλεο ηεο Αλ. Κξήηεο’ (Π 2.4, Π2.5), ζηηο Δηήζηεο 

εθζέζεηο πξνόδνπ (Π 4.1) θαη ζηηο Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο (Π 4.3). 

 

ΑΔΑ: Β4ΠΠ469Β7Λ-Τ0Ξ



Δξωηεπικόρ ζςνεπγάηηρ 4- “ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΔΙΓΙΚΟ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ” 

     

Απαιηούμενα πποζόνηα: 

 

 Πηπρίν ΑΔΙ Θαιάζζησλ Δπηζηεκώλ, Πεξηβάιινληνο ή Μεραληθνύ ή άιινπ ζπλαθνύο 

αληηθεηκέλνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζπνπδώλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

 Μεηαπηπρηαθόο  ηίηινο ζπνπδώλ ζε ζέκαηα Κπκαηηθήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 

ηίηινο ζπνπδώλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

 Δξεπλεηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα Κπκαηηθήο  

 Άξηζηε  γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ Η/Τ (FORTRAN, Matlab)  

  Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο 

 

Σα αληηθείκελα εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγάηε ζα είλαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

πδξνδπλακηθώλ/αθηνκεραληθώλ δεδνκέλσλ πεδίνπ θαη ε κειέηε αθηνκεραληθώλ ιύζεσλ. Θα 

απαζρνιεζεί θπξίσο ζηελ Δνόηηηα Δπγαζίαρ 2 (Αλάπηπμε κεζόδωλ θαη δεηθηώλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο ηξωηόηεηαο ηωλ αθηώλ ιόγν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ππνελόηεηα  2.4 (Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ δεκηνπξγία δεηθηώλ ηξωηόηεηαο (α) ηνπ 

ζπλόινπ ηωλ αθηώλ θαη (β) ηωλ παξαιηαθώλ δωλώλ) θαη ζα ππνζηεξίμεη ηηο ππνελόηεηεο 2.2 

(Παξάθηηα πδξνδπλακηθή θαη κνξθνδπλακηθή αλάιπζε) θαη  2.3 (Εθαξκνγή κεζνδνινγίαο 

ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο ηωλ κνξθνδπλακηθώλ κεηαβνιώλ ηεο παξαιηαθήο δώλεο ζηηο 

πηινηηθέο πεξηνρέο). Δπίζεο ζα απαζρνιεζεί ζηελ Δνόηηηα Δπγαζίαρ 3 (Δηαρείξηζε 

κειινληηθώλ ηάζεωλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ παξάθηηα δώλε) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ππνελόηεηα 3.3 (Τερλεηέο παξεκβάζεηο – Αθηνκεραληθέο ιύζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

δηάβξωζεο). Σέινο, ζα ππνζηεξίμεη (α) ηελ Δνόηηηα Δπγαζίαρ 1 (Σπγθέληξωζε θαη 

νκνγελνπνίεζε θιηκαηηθώλ θαη παξάθηηωλ πεξηβαιινληηθώλ δεδνκέλωλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλζξώπηλεο παξέκβαζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ππνελόηεηα 

1.5 (Απνηίκεζε ηωλ πθηζηάκελωλ αλζξώπηλωλ παξεκβάζεωλ ζηελ παξάθηηα δώλε) θαη (β) ηελ 

Δνόηηηα Δπγαζίαρ 4 (Αμηνπνίεζε θαη δηάρπζε απνηειεζκάηωλ) κε ζπκβνιή ζηηο 

ππνελόηεηεο 4.1 (Αμηνπνίεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ έξγνπ) θαη 4.2 (Δξαζηεξηόηεηεο 

ελεκέξωζεο/επαηζζεηνπνίεζε θνηλνύ).  

 

Παξαδνηέα: πκβνιή ζηηο Σερληθέο εθζέζεηο ‘Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπ δείθηε 

ηξσηόηεηαο αθηώλ γηα ην ζύλνιν ηεο αθηνγξακκήο θαη παξαιηαθήο δώλεο ηεο Αλ. Κξήηεο’ 

(Π 2.4, Π2.5), ‘Μειέηε επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ αθηνκεραληθώλ ιύζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο δηάβξσζεο’ (Π3.3), ‘Αμηνιόγεζε πθηζηάκελσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη 

αλζξώπηλσλ παξεκβάζεσλ’ (Π 1.6), ‘Δθαξκνγή πδξνδπλακηθώλ θαη κνξθνδπλακηθώλ 

κνληέισλ’ (Π2.2) θαη ‘Μνξθνδπλακηθή κειέηε ησλ πηινηηθώλ πεξηνρώλ’ (Π2.3), ζηηο 

Δηήζηεο εθζέζεηο πξνόδνπ (Π 4.1) θαη ζηηο Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο (Π 4.3). 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο με τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

 

 Αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία 

 Βηνγξαθηθό ζεκείσκα  

 Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ 

 Βεβαηώζεηο εκπεηξίαο   

 πζηαηηθέο επηζηνιέο θαη άιια ζηνηρεία πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, ζα βνεζήζνπλ ηελ 

επηηξνπή επηινγήο ζηε δηακόξθσζε νξζήο γλώκεο γηα ηελ εκπεηξία, δεκνζηεύζεηο, 

γλώζεηο, ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη γεληθά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ππνςεθίσλ 
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Γηα πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό 

ειιελνκάζεηαο Γ΄ επηπέδνπ από ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, από ην νπνίν ζα 

απνδεηθλύεηαη ε πιήξεο γλώζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο. 

 

Η αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνύλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ζα γίλεη κε 

ζπλέληεπμε από επηηξνπή πνπ έρεη νξηζζεί από ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ.  

 

Η ακνηβή ησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ ζα είλαη αλάινγε ηνπ θόζηνπο θαη 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ παξαδνηέσλ. 

 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί έως την Παρασκευή, 
16 Μαρτίου 2012 και ώρα 15:00μμ στην παρακάτω διεύθυνση:  

 

Πανεπιζηήμιο Αιγαίος, Γπαμμαηεία Διδικού Λογαπιαζμού Έπεςναρ 

Για ηην ππόζληψη εξωηεπικού ζςνεπγάηη (αναθέπαηε ηον α/α απιθμό ηηρ θέζηρ 

εξωηεπικού ζςνεπγάηη για ηην οποία αιηείζθε ζςνεπγαζία) ζηο έπγο: 

ΑΚΣΑΙΑ: «Ανάπηςξη νέων μεθόδων για ηην ποζοηικοποίηζη και ανηιμεηώπιζη ηων 

επιπηώζεων ηηρ Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ ζηιρ αναηολικέρ Ακηέρ ηηρ Νήζος Κπήηηρ» 

(απιθμόρ ππωηοκόλλος ΔΛΔ_2012_0985) 

Λόθορ Πανεπιζηημίος, 81100 Μςηιλήνη 

Τπόψη: κα Αλεξάνδπα Κονηού 

Σηλ. : 22510 36700 

Fax:  22510 36709 

 
Ο φάκελος υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην 
αίτηση του υποψηφίου. Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δε θα 
ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
υπάλληλο κα Αλεξάνδρα Κοντού (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email:  
alkon@aegean.gr). 
 
 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

 

Αληηπξύηαληο 

 

Καζεγήηξηα 

Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνύινπ 

Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
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