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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ EL0040 ΕΟΧ-ΧΜ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων
ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού κόλπου: Πιλοτική
εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη» (EL0040) που χρηματοδοτείται από τον
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ-ΧΜ), και για τις
ανάγκες υλοποίησης της ΔΡΑΣΗΣ 3 με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (ΟΔΠΖ) ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
ΚΟΛΠΟΥ» και υλοποιείται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας της
Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο
Ζαλίδη,
πρόκειται να απασχολήσει 4 άτομα με σύμβαση έργου έως την
ολοκλήρωση του έργου που αρχικά προβλέπεται για τον Απρίλιο του 2011.
Ειδικότερα:
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Έναν πτυχιούχο Νομικής κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,
με τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία και ειδικότερα σε θέματα
παρατηρητηρίων, καλή γνώση χρήσης υπολογιστή, ειδικότερα στην επεξεργασία
κειμένων και άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
Η απασχόληση στο έργο θα αφορά στην τεκμηρίωση της τελικής επιλογής του
οργανωτικού και του λειτουργικού σχήματος (νομική προσωπικότητα) του
Παρατηρητηρίου και ειδικότερα:
o Αναγνώριση συμμετόχων (stakeholders)
o Διερεύνηση των πιθανών σχημάτων νομικής προσωπικότητας και
των αντίστοιχων διοικητικών συστημάτων
o Συγκριτική επισκόπηση νομικών μορφών - Πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα κάθε επιλογής
o Καθορισμός και εφαρμογή κριτηρίων που θα οδηγήσουν σε μια
πολυκριτηριακή σταθμισμένη τελική βέλτιστη επιλογή της Νομικής
και Διοικητικής Δομής
o Διατύπωση συμπερασμάτων – προτάσεων
o θα υπάρξει πλήρης επεξεργασία του νομικού καθεστώτος
λειτουργίας (σχέδιο καταστατικού συγκρότησης του Νομικού
Προσώπου κλπ). Θα προταθούν επίσης και οι φορείς οι οποίο θα
πρέπει να εκπροσωπούνται στο Νομικό Πρόσωπο, τεκμηριώνοντας
παράλληλα και τους λόγους για τους οποίους αυτοί θα πρέπει να
συμμετέχουν σ’ αυτό.
Έναν πτυχιούχο Πολυτεχνικής Σχολής με Μεταπτυχιακές σπουδές στην
Επιχειρησιακή Έρευνα (Διδακτορικό Επιθυμητό), με τουλάχιστον δωδεκαετή
επαγγελματική εμπειρία, καλή γνώση χρήσης υπολογιστή, ειδικότερα στην
επεξεργασία κειμένων και άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και
προφορικά).
Η απασχόληση στο έργο θα αφορά στην Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης
(Business Plan) και ειδικότερα:
o Προσδιορισμό επιδιώξεων – στόχων του Παρατηρητηρίου
o Περιγραφή της Οργανωτική Δομής. Θα συνταχθούν
τα
οργανογράμματα του απαιτούμενου για την λειτουργία προσωπικού
(ποσοτική και ποιοτική περιγραφή, προσόντα κλπ),.
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o
o
o
o
o

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων
Περιγραφές Θέσεων Εργασίας
Προσδιορισμός προβλεπόμενων πηγών χρηματοδότησης
Περιγραφή Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας
Θα περιγραφούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για τον χώρο στέγασης του
Παρατηρητηρίου

Έναν πτυχιούχο Πολυτεχνικής Σχολής με τουλάχιστον εικοσαετή επαγγελματική
εμπειρία σε θέματα περιφερειακού σχεδιασμού και ανάπτυξης και ένα τουλάχιστον
σχετικό έργο για Παρατηρητήριο. Καλή γνώση χρήσης υπολογιστή, ειδικότερα στην
επεξεργασία κειμένων. Άριστη γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας
(γραπτά και προφορικά).
Η απασχόληση στο έργο θα αφορά στη διερεύνηση της σκοπιμότητας δημιουργίας
του Παρατηρητηρίου και ειδικότερα σε:
o Διερεύνηση των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων της περιοχής
o Καταγραφή του ευρύτερου πλαισίου δραστηριοποίησης στην
περιοχή
o Καθορισμός, τεκμηρίωση και ανάλυση κριτηρίων σκοπιμότητας σε
σχέση με την ίδρυση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου
Έναν πτυχιούχο Οικονομικού Τμήματος ΑΕΙ με τουλάχιστον εικοσαετή
επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας φορέων και
οργανισμών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και ειδικότερα σε φορείς
που δραστηριοποιούνται σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος και καλή γνώση
χρήσης υπολογιστή, ειδικότερα στην επεξεργασία κειμένων.
Η απασχόληση στο έργο θα αφορά στην εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας που θα
περιλαμβάνει:
o Καταγραφή των ενδείξεων που δικαιολογούν την ενεργοποίηση της
προτεινόμενης δομής προς την αναζήτηση των ειδικών
πλεονεκτημάτων, ευκαιριών και προκλήσεων,
o Διερεύνηση της χρησιμότητας ενός εξειδικευμένου φορέα
o Συστηματική τεκμηρίωση για την εξειδίκευση των πολιτικών ώστε
αυτές να υπηρετούν πράγματι τις μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές
ανάγκες.
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o θα τεκμηριωθεί η πολλαπλή ωφελιμότητα από την λειτουργία
του Νομικού Προσώπου,
τόσο
σε
περιφερειακό
σε
διαπεριφερειακό κλπ επίπεδο
o θα καταρτισθεί προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου για τα
πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας του
o θα καταρτισθεί αρχικό πλάνο δραστηριοτήτων του Νομικού
Προσώπου
Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών γίνεται κατά τις εργάσιμες
μέρες στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας, Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων
Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής. Πέτρινο Κτήριο στο Αγρόκτημα της
Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ (14χλμ Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας), 1ος όροφος εντός 15
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο του
προγράμματος «Διαύγεια»
Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον
επιστημονικώς υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή κ. Ζαλίδη
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (Συμπληρώνεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία προσώπων ή υπηρεσιών
από τα οποία θα μπορούσε να ζητηθεί πιστοποίηση προηγούμενης
εμπειρίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τις
ίδιες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2310 991779 (κα Δανάη Παπαδοπούλου).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.
Καθηγήτρια Σοφία Κουίδου – Ανδρέου
Αντιπρύτανις
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