
ΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 
 
 
Το Τμήμα Βιολογίας  του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης προσφέρει μία θέση διδακτορικού 
ερευνητή στην Αλιευτική Βιολογία. 
 
Κύριο αντικείμενο της θέσης είναι η διερεύνηση μεθόδων μείωσης της σύλληψης και της θνησιμότητας των 
απορριπτόμενων οργανισμών (ψάρια και ασπόνδυλα) από τα εργαλεία της παράκτιας αλιείας. Στόχος είναι 
να αναπτυχθούν: (α) τεχνικές βελτιώσεις στα αλιευτικά εργαλεία και (β) οργανωτικές γνώσεις που έχουν να 
κάνουν με την αλιευτική μέθοδο, το χειρισμό του ανεπιθύμητου αλιεύματος και τις πρακτικές απόρριψης για 
τη βελτίωση της βιωσιμότητας αυτών. Επιπλέον θα εξεταστούν τα επίπεδα καταπόνησης των οργανισμών 
που απορρίπτονται φαινομενικά σε καλή κατάσταση ώστε να εκτιμηθεί το προσδόκιμο της επιβίωσης τους 
κατά την επιστροφή τους στη θάλασσα. Για κάποια είδη απορριπτόμενων ελασμοβράγχιων (π.χ. μουδιάστρες 
και τρυγόνες) που απορρίπτονται ζωντανά θα πραγματοποιηθεί μελέτη σήμανσης κι επανασύλληψης. Η 
έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με παράκτιους αλιείς της περιοχής του Θερμαϊκού κόλπου. 
 
 
Προσόντα και προσωπικές δεξιότητες 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή ισοδύναμης εκπαίδευσης (πχ σχετική 
διπλωματική εργασία και δημοσιεύσεις) στη βιολογική ωκεανογραφία ή την αλιευτική βιολογία. 

2. Να έχουν εμπειρία καταδύσεων (δίπλωμα αυτόνομης κατάδυσης). 
3. Να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα και να επιδεικνύουν καλές δεξιότητες συνεργασίας τόσο 

με ερευνητές όσο και με αλιείς . 
4. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός & προφορικός λόγος). 
5. Η κατοχή αυτοκινήτου για μετακίνηση προς τις περιοχές δειγματοληψίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 

 
 
Μισθός 
Θα χορηγηθεί μισθός ύψους 18,000 έως 24,000 ευρώ (μικτά) για διάστημα 24 έως 30 μηνών το οποίο θα 
αφορά την κάλυψη του τεχνικού σκέλους της διατριβής (έρευνα πεδίου και εργαστηρίου και συλλογή 
πρωτογενών δεδομένων). Το ποσό και η διάρκεια θα καθοριστούν από το τελικό πλάνο εργασίας της 
διδακτορικής έρευνας. Δύναται να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και συμμετοχής σε συνέδρια (εθνικά, 
διεθνή) για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής έρευνας.  
 
 
Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει 

1. Σύντομη περιγραφή των ερευνητικών σας ενδιαφερόντων και των κινήτρων συμμετοχής στη 
συγκεκριμένη έρευνα 

2. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο καθηγητών (ή ερευνητών) που έχουν συνεργαστεί μαζί 
σας 

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
 
 
Αποστολή αιτήσεων και πληροφορίες  
Η αποστολή αιτήσεων γίνεται στο email kganias@bio.auth.gr (Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Γκάνιας) μέχρι τις 10 Ιουνίου 2021. 
  
Επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις μέσω email στην ίδια διεύθυνση.  

mailto:kganias@bio.auth.gr

