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ΑΔΑ:  
     
      
 

 
 

Tμήμα: Διοικητικού      Κηφισιά, 10/10/2019  
   
Πληροφορίες: Εριφύλη Πασπάτη 

Αρ. Πρωτ. 7912 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Σύμφωνα με την απόφαση αρ. ΧΧΧVΙΙΙ/6ης Συνεδριάσεως/20.9.2019 της Διοικητικής 

Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

απασχόληση ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντικών Επιστημών, με σύμβαση 

μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Δράσεις προστασίας και 

ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, 

ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων - BioIONIAN», για χρονικό διάστημα 

επτά μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, για κάλυψη των 

αναγκών του Εργαστηρίου Μη Παρασιτικών Ασθενειών και με τα ακόλουθα προσόντα: 
 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος της 

αλλοδαπής.  

2. Διδακτορικό Δίπλωμα στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες.   

3. Εμπειρία αποκτηθείσα από επαγγελματική ή ερευνητική απασχόληση στη:  

i. χρήση γεωστατιστικών τεχνικών και εξειδικευμένων λογισμικών. 

ii. χρήση λογισμικών γεωχημικής μοντελοποίησης υδατικών συστημάτων και 

εκτίμησης της επικινδυνότητας ρύπανσης των υδατικών και εδαφικών πόρων σε 

αγροτικές περιοχές. 

4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

5. Δύο συστατικές επιστολές. 
 

 Στην περίπτωση που πληρούνται όλα τα ανωτέρω προσόντα και δεν καθίσταται δυνατή 

η πλήρωση της θέσης με άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, να επιτρέπεται η κάλυψή της με 

υποψηφίους που διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
 

Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη: 

1. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή εθνικά ερευνητικά έργα, 

2. Δημοσιεύσεις/μελέτες σχετικές με τη χρήση γεωστατιστικών τεχνικών και χρήση 

λογισμικών γεωχημικής μοντελοποίησης υδατικών συστημάτων στην εκτίμηση της 

επικινδυνότητας ρύπανσης των υδατικών και εδαφικών πόρων σε αγροτικές 
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περιοχές καθώς και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών αξιολόγησης της 

ποιότητας των υδατικών και εδαφικών πόρων. 

 

Το αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο αφορά σε: 

- Δημιουργία ψηφιακών χαρτών επικινδυνότητας διάβρωσης και υποβάθμισης 

εδάφους για τα Ιόνια νησιά (έξι χάρτες συνολικά για την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την 

Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, την Ιθάκη και τους Παξούς) και σχετική έκθεση. 

- Δημιουργία ψηφιακών χαρτών εκτίμησης θαλάσσιας διείσδυσης στις παράκτιες 

περιοχές για τα Ιόνια νησιά (έξι χάρτες συνολικά για την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την 

Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, την Ιθάκη και τους Παξούς) και σχετική έκθεση. 

- Ανάπτυξη του Παραδοτέου Π1.4 του έργου με τίτλο «Έκθεση ανάπτυξης και 

συνημμένοι ψηφιακοί χάρτες χρήσεων-καλύψεων γης, γεωμορφολογικών 

σχηματισμών, γεωργικών-δασικών εκτάσεων-βοσκοτόπων, υδατικών πόρων και 

υδροβιοτόπων» και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη ψηφιακών χαρτών υδατικών 

πόρων και υδροβιοτόπων (5 χάρτες για κάθε νησί, συνολικά 30 χάρτες για την 

Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, την Ιθάκη και τους Παξούς). 

 

Η συνολική δαπάνη για την αμοιβή του συμβασιούχου έργου θα ανέλθει στο ποσό των 

12.350 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος 

με τίτλο: «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και 

περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων 

εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων - 

BioIONIAN». 
 

 

 

Β. Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει: 

α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική 

αντίληψη. 

γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

δ. Να είναι υγιείς. 
 

 

 

Γ. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας. 

2. Τίτλους σπουδών (πτυχίο, διδακτορικό, μεταπτυχιακό) και εφόσον αποκτήθηκαν 

στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον επίσημο κρατικό 

Ελληνικό φορέα [ΔΙΚΑΤΣΑ ή Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)]. 

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης λοιπών προσόντων. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψήφιους ότι 

πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β της παρούσας προκήρυξης. 

5. Βιογραφικό Σημείωμα σε 4 αντίτυπα. 
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 Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης 

Υποψηφίων, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του Ινστιτούτου. 

 Αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα 

Διοικητικού του Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Εριφύλης 

Πασπάτη), τηλ. 210-8180202.  

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να 

υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019. 

 

 

           Η Διευθύντρια 
 
 

    Δρ Κ. Μαχαίρα 
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