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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «PULCHRA» 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ  

 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού 
Επιστήμονα για μερική απασχόληση από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την λήξη του έργου 
στις 31.8.2022 στο ερευνητικό έργο: 
 
PULCHRA και τίτλο «Science in the City: Building Participatory Urban Learning 
Community Hubs through Research and Activation» 
 
The PULCHRA project will explore the open schooling concept in the theme "Cities as urban 
ecosystems”, in view of creating new partnerships in local communities to foster science 
education for all citizens. Schools, in cooperation with other stakeholders will become agent of 
community well-being, taken that the theme to be explored encompasses the natural 
environment, the built environment and the socio-economic environment in cities. This is of great 
importance, taken that the urgency of cities to be approached as urban ecosystems is 
underestimated and limitedly linked to science education for all citizens. The methodology is 
based on pilot themes (termed as City Challenges) which create know-how, built trust in the 
science approach based on own experience, facilitate skilled use of tools and support community 
building as they are based upon the identity of the communities in which they take place. A City 
Challenges (technological) Platform is developed to bridge partners, schools and stakeholders; 
mixed Science Teams and students acting as City Reporters will explore and disseminate the 
City Challenges respectively. Our approach is situated in the own living environment. Engaging 
in environmental education has a direct impact upon the community and the personal lives of the 
participants. The benefit of international cooperation of the EU member states becomes obvious 
at the community level. The consortium is coherent and brings complementary expertise, 
whereas the project is supported by a wide variety of stakeholders in the participating countries, 
a fact which is considered an asset of the project and shows its replication potential. Finally the 
pilot themes to be explored within the project exhibit richness in science as they take note of 
several scientific fields as related to cities as urban ecosystems, they are supported by 
technology, bring in innovation and are directly linked to SDGs and the European policies for 
cities. 
 
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
 
Σημειώνεται ότι το άτομο το οποίο θα προσληφθεί θα πρέπει να έχει συνεχή φυσική παρουσία 
στους χώρους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το σύνολο της αμοιβής για την εργασία 
του ερευνητή θα είναι αναλόγως προσόντων. Το άτομο αναμένετε να είναι διαθέσιμο άμεσα. 
Υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί η διάρκεια του έργου μετά τις 31.8.2022. Επίσης υπάρχει 
περίπτωση η μερική απασχόληση να μετατραπεί σε πλήρης απασχόλησης, μετά από συμφωνία 
του Συντονιστή του Έργου και του Ειδικού Επιστήμονα, σύμφωνα με το διαθέσιμο κονδύλι. 
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Διευκρινίζεται ότι το έργο δεν περιλαμβάνει 13ο μισθό, και οδοιπορικά.  
 
 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ  
 
Το άτομο που θα επιλεγεί θα συμβάλει στις πιο κάτω γενικές και ειδικές δραστηριότητες:  
 
Γενικές δραστηριότητες:  

• Ετοιμασία ερευνητικών άρθρων και άλλων αναφορών για το έργο.  
• Συμβολή στις δραστηριότητες διαχείρισης και διάχυσης που οργανώνονται στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό.  
• Ετοιμασία άλλου υλικού σχετικά με το έργο. 
• Διεκπεραίωση προσφορών και συμβάσεων εξωτερικών συνεργατών. 
• Οποιοδήποτε άλλο καθήκον σχετικό με το έργο ανατεθεί.  

 
Ειδικές δραστηριότητες:  
 

• Διεξαγωγή ανασκόπησης βιβλιογραφίας σχετικά με τα θέματα του έργου. 
• Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για το έργο. 
• Επισκέψεις σε σχολεία για παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων σχετικά με το έργο. 
• Διεξαγωγή εμπειρικών ερευνητικών μελετών οι οποίες σχετίζονται με το έργο. 
• Συμμετοχή στις συναντήσεις που θα διεξάγονται στις χώρες του κάθε εταίρου όποτε 

αυτές προγραμματισθούν ή και σε διεθνή συνέδρια. 
• Συγγραφή και ετοιμασία παραδοτέων όπως αυτά απορρέουν από τις απαιτήσεις του 

έργου καθώς επίσης και των πρακτικών συναντήσεων. 
• Συγγραφή ερευνητικών άλλων προτάσεων συναφές με το έργο.   
• Και ότι άλλο του ανατεθεί σχετικά με το έργο. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
 

1.     Προπτυχιακός τίτλος Σπουδών σε θέματα περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένου και της 
Χημικής Μηχανικής ή άλλο συναφή κλάδο ή άλλο πτυχίο που σχετίζετε με τις Θετικές 
Επιστήμες όπως π.χ Φυσικού, Χημικού, Βιολόγου, Διαχείριση Περιβάλλοντος κλπ.  

2.     Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή και Διδακτορικός τίτλος σπουδών ή εν δύναμη 
Υποψήφιος Διδάκτορας σε σχετικό αντικείμενο με τις περιβαλλοντικές επιστήμες.  

3.     Τεκμηριωμένη εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων (να κατατεθεί κατάλογος 
δημοσιεύσεων εάν υπάρχει).  

4.     Τεκμηριωμένη εμπειρία σε συγγραφή και συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα.  
5.     Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, και ικανότητα κατανόησης τεχνικών κειμένων στην Αγγλική 

γλώσσα. (Να σημειωθεί ότι όλη η αλληλογραφία και τα παραδοτέα του προγράμματος 
είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα). 

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα έπρεπε να υποβληθούν ηλεκτρονικά  στο 
σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2021.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν σε ψηφιακή μορφή τα ακόλουθα:  

https://recruitment.ouc.ac.cy/apply
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(1) Σύντομο σημείωμα (1 σελίδα) που να απαντά ρητά σε καθένα από τα απαιτούμενα και τα 
επιθυμητά προσόντα και στο οποίο να δηλώνουν εάν ενδιαφέρονται (μπορούν να δηλώσουν 
και τα δύο) εάν προτιμούν μερική ή πλήρη απασχόληση  
 (2) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 10 σελίδες) ή αναφορά σε δικτυακό τόπο. Στο 
βιογραφικό σημείωμα να παρουσιάζετε ξεχωριστή ενότητα που να δηλώνει  
 (2α) κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά  
 (2β) κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια  
 (2γ) άλλες δημοσιεύσεις  
 (2δ) κατάλογος συμμετοχής σε ερευνητικά έργα   
(3) Ονόματα ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού για συστάσεις εάν αυτές ζητηθούν.  
(4) Έγγραφα που τεκμηριώνουν προηγούμενη σχετική εμπειρία ή αναφορά σε δικτυακό τόπο.  
(5) Αντίγραφα πτυχίου 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Δρ. Αντώνη Α. Ζορπά (antonis.zorpas@ouc.ac.cy) ή με την Μονάδα Έρευνας στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22411692. 
 
ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των 
προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα 
ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα 
στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες 
πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την 
αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, σύμφωνα πάντοτε 
με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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