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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών µε σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, 
χρονικής διάρκειας οχτώ (8) µηνών για την πρώτη θέση και έξι (6) µηνών για τη δεύτερη, µετά από 
διαδικασία συνέντευξης και δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης λήξης του Έργου, για τις 
ανάγκες του Έργου µε τίτλο: «STREAMS-2-SUPPRESS-FIRES – Utilizing Stream Waters in the 
Suppression of Forest Fires with the Help of New Technologies», του Προγράµµατος «Black Sea 
Basin 2007-2013». Σηµειώνεται ότι όπου χρειάζεται η Επιτροπή δύναται να εξετάσει τους υποψηφίους σε 
πρακτικά θέµατα του αντικειµένου τους για τη διαπίστωση των δεξιοτήτων που κατέχουν. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από τη European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI) in the 
framework of the cross- border cooperation programme for the Black Sea Basin. 
 
Ειδικότερα: 
ΘΕΣΗ  Νο  1 – ∆ασολόγος µε εξειδίκευση στις ∆ασικές Πυρκαγιές (Fire Model Behavior, 
Sampling, Testing.) 
 

Απαιτούµενα Προσόντα: % Βαθµολόγηση 

Πτυχίο ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 10 % 

∆ιδακτορικό δίπλωµα στην επιστήµη των δασικών πυρκαγιών µε έµφαση στην 
τυποποίηση της δασικής καύσιµης ύλης και στη µοντελοποίηση της 
συµπεριφοράς του πυρός. 

 

30% 

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 10% 

Τουλάχιστον (6) εξαετή επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα δασικών πυρκαγιών. 

 

25% 

Τουλάχιστον (10) δέκα δηµοσιεύσεις σε θέµατα δασικών πυρκαγιών σε 
αναγνωρισµένου κύρους διεθνή περιοδικά. 

 

25% 
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                                   ΚΑΒΑΛΑ   11/9 /2013 
                                   Αρ. πρωτ. 2540 
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Ταχ. ∆/νση  
 
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνο 
FAX 
 

: Άγιος Λουκάς–65404    
  ΚΑΒΑΛΑ 
: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
  ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥ∆ΗΣ 
: 2510-462125  
: 2510-462352 
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ΘΕΣΗ  Νο  2 – Οικοφυσιολόγος (Ecophysiologist Specialist) 
 

Απαιτούµενα Προσόντα % Βαθµολόγηση 

Πτυχίο της σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή αντίστοιχης 

ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής. 

10% 

∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα ∆ασολογίας  ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της 

αλλοδαπής µε ειδίκευση στην Οικοφυσιολογία. 

30% 

Άριστη γνώση Αγγλικών. 10% 

Τουλάχιστον δέκα (10) εργασίες σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους 

µε αντικείµενο  την Οικοφυσιολογία και κάποιες εργασίες να έχουν  έµφαση στις 

παρόχθιες περιοχές ή/και την επιφανειακή διάβρωση.  

20% 

Τουλάχιστον πενταετή (5) έτη εµπειρία σε ερευνητικά ιδρύµατα του 

εξωτερικού. 

15% 

Τουλάχιστον επταετή (7) έτη συµµετοχή σε ανταγωνιστικά ∆ιεθνή και Ελληνικά 

και χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, συναφούς περιεχοµένου µε την υπό 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θέση. 

15% 

 
   Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ (ee.teikav.edu.gr). 
Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσµάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωµα : 
Υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ηµερών από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων 
αξιολόγησης 
Πρόσβασης, εντός πέντε (5) ηµερών από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων 
αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατοµικούς φακέλους και στα 
ατοµικά φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των 
προβλεπόµενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
Ο/Η ενδιαφερόµενος/η θα πρέπει  να υποβάλει αίτηση µε πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων καθώς και τα 
απαιτούµενα έγγραφα (επικυρωµένα) που αποδεικνύουν τα ζητούµενα προσόντα. Τα παραπάνω στοιχεία 
πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού, ΤΕΙ ΑΜΘ, Άγιος Λουκάς 65404 
έως και τις 23/9/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανωτέρω 
προκήρυξη, δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462125. 
 
 
 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασµού  

  
 

 
Νικόλαος Θερίου 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Οικονοµικού 
Προγραµµατισµού  και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 
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