
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

ΠΡΟΛΗΦΗ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο αλαθνηλψλεη φηη, ζχκθσλα κε ηηο 

πξφλνηεο ηνπ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ηεο Απαζρφιεζεο Δξγνδνηνπκέλσλ Ανξίζηνπ θαη 

Δξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνπ ηνπ 2016 [Ν.70(Ι)/2016], 

πξνθχπηεη ε αλάγθε πξφζιεςεο ελφο εκπεηξνγλψκνλα γηα απαζρφιεζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην 

Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΣΑΘΔ) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ  Αλ.Γη.Κα.Σ., 

Καηαδπηηθέο Γηαδξνκέο ζε Θαιάζζηεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ - 

Αλάπηπμε Γηθηχνπ Καηαδπηηθνχ Σνπξηζκνχ» ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα 

Interreg V-A Διιάδα  Κχπξνο 2014 - 2020, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Δμπειπογνώμοναρ ζε θέμαηα Θαλαζζίυν Βιολογικών Δπιζηημών 
 
1. Απαηηνχκελα πξνζφληα 

α) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε έλα ή ζπλδπαζκφ ησλ ζεκάησλ Βηνινγία, 

Οηθνινγία, Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο, Θαιάζζηα Βηνινγία, Αιηεπηηθή Βηνινγία, Ωθεαλνγξαθία, 

Τδξνβηνινγία, Ιρζπνινγία, Ιρζπνθαιιηέξγεηα.  

β) Κάηνρνο ηίηινπ Master ή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ 

έηνπο ζηε Θαιάζζηα Βηνινγία, Θαιάζζηα Οηθνινγία, Γηαρείξηζε Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο, 

Αιηεπηηθή Βηνινγία, Ωθεαλνγξαθία, Τδξνβηνινγία, Ιρζπνινγία, Ιρζπνθαιιηέξγεηα ή ζε άιιεο 

εηδηθφηεηεο ησλ Θαιαζζίσλ Δπηζηεκψλ. 

γ) Κάηνρνο δηπιψκαηνο θαηαδχζεσλ επηπέδνπ «advanced diver». 

δ) Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε/δηαρείξηζε δξάζεσλ, εηνηκαζία εθζέζεσλ 

πξνφδνπ, δηάρπζε απνηειεζκάησλ, νηθνλνκηθή θαη ηερληθή δηαρείξηζε θαη δεκνζηφηεηα 

αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ. 

ε) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηα θξηηήξηα 

ηεο ΔΓΤ.  

ζη) θαιή γλψζε βαζηθψλ πξνγξακκάησλ ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

word, power point θαη excel.  

Δπηπξφζζεηα πξνζφληα: 

δ) Η θαηνρή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (PhD) πνπ αθνξά Θαιάζζηα Βηνινγία, Θαιάζζηα Οηθνινγία, 

Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο, Αιηεπηηθή Βηνινγία, Ωθεαλνγξαθία, Τδξνβηνινγία, 

Ιρζπνινγία, Ιρζπνθαιιηέξγεηα, ή ζε άιιεο εηδηθφηεηεο ησλ Θαιαζζίσλ Δπηζηεκψλ, ζα ζεσξείηαη 

πιενλέθηεκα. 



ε) Καηαδπηηθή εκπεηξία ζην πιαίζην πινπνίεζεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα Θαιάζζηαο 

Βηνινγίαο, Θαιάζζηαο Οηθνινγίαο, Γηαρείξηζεο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο, Αιηεπηηθήο Βηνινγίαο, 

Ωθεαλνγξαθίαο, Τδξνβηνινγίαο, Ιρζπνινγίαο, Ιρζπνθαιιηέξγεηαο ή ζε άιιεο εηδηθφηεηεο ησλ 

Θαιαζζίσλ Δπηζηεκψλ ζα ζεσξείηαη πιενλέθηεκα. 

2. Καζήθνληα  

Σα θαζήθνληα πνπ ζα εθηειεί ην άηνκν πνπ ζα πξνζιεθζεί, ζα αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

Παξαδνηέσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ 5 (Παξαδνηέα 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4., 2.5.2., 2.5.4., 3.5.2., 4.5.4., 5.5.1., 

5.5.2., 5.5.3., 6.5.1., 6.5.2.) ηνπ έξγνπ Αλ.Γη.ΚαΣ.«Καηαδπηηθέο Γηαδξνκέο ζε Θαιάζζηεο 

Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ - Αλάπηπμε Γηθηχνπ Καηαδπηηθνχ 

Σνπξηζκνχ», σο αθνινχζσο: 

α) Δηνηκαζία, θεηκέλσλ εξγαζίαο, αλαθνξψλ πξνφδνπ θαη ηερληθψλ δειηίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

Παξαδνηέσλ  ηνπ έξγνπ. 

β) πκκεηνρή ζε ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ   

γ) Δηνηκαζία πξνζθνξψλ, ζπληνληζκφο θαη επίβιεςε ησλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ. 

δ) Γηεθπεξαίσζε κειεηψλ θαη ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηα ζαιάζζηα ελδηαηηήκαηα θαη ηνπο ζαιάζζηνπο 

νξγαληζκνχο ζηηο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ.  

ε) Τινπνίεζε δξάζεσλ θαη πιηθνχ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο, δηάρπζεο απνηειεζκάησλ θαη 

δεκνζηφηεηαο  πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

ζη) Παξαθνινχζεζε θαη εηνηκαζία ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο θαζνδεγεηηθέο νδεγίεο, θαλφλεο θαη εγθπθιίνπο ηνπ ζρεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Interreg. 

ε)  Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά θαζήθνληα δπλαηφ λα ηνπ/ηεο αλαηεζνχλ. 

Σα Παξαδνηέα ηνπ Γηθαηνχρνπ 5 ζα είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΑΘΔ θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμε θαη Πεξηβάιινληνο. 

3. Λνηπέο πιεξνθνξίεο  

α) Η βαζηθή ακνηβή ζα είλαη ζηελ αξρηθή βαζκίδα ηεο Κιίκαθαο Α8, κεησκέλε θαηά 10% 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 13νπ κηζζνχ γηα ην έηνο 2018 θαη ζα ηπγράλεη αλαπξνζαξκνγψλ 

ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε πξνυπνινγηζκφ. ε απηή ζα πξνζηίζεηαη νπνηαδήπνηε εγθεθξηκέλε 

αχμεζε θαη ην ηηκαξηζκηθφ επίδνκα πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ πεξίνδν απαζρφιεζεο. 

β) Σν άηνκν πνπ ζα επηιερζεί ζα ππνγξάςεη δσδεθάκελε ζχκβαζε, ε νπνία ζα δχλαηαη λα 

αλαλεψλεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα αθφκε δχν ρξφληα, κε ζπλνιηθή πεξίνδν απαζρφιεζεο ηξηάληα έμη 

(36) κήλεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, εξγνδνηνχκελνη νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ κεηαηξέπνληαη ζε πξνζσπηθφ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην έξγν νινθιεξσζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ηνπ 

εξγνδνηνχκελνπ αηφκνπ ή εθφζνλ θαηά ηελ εηήζηα αμηνιφγεζή ηνπ ην εξγνδνηνχκελν άηνκν θξίλεηαη 

αλεπαξθέο, ηφηε ζα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Σεξκαηηζκνχ Απαζρφιεζεο Νφκνπ 

ηνπ 1967 έσο 2003. Με ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο ε εξγνδφηεζε ηνπ αηφκνπ ηεξκαηίδεηαη 

απηνδηθαίσο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ή ηελ ηήξεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δηαηχπσζεο. 

γ) Σν άηνκν πνπ ζα επηιερζεί ζα έρεη σο έδξα ην Γξαθείν ηνπ ΣΑΘΔ ζηε Λεκεζφ.  



δ) λνείηαη φηη φια ηα έγγξαθα (πηπρία, δηπιψκαηα, βεβαηψζεηο) πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 

1, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

4. Αηηήζεηο απφ κέξνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην Δηδηθφ Έληππν I ην 

νπνίo κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ απφ ην Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Πεξηβάιινληνο (Ακθηπφιεσο 6, 2025, ηξφβνινο, Λεπθσζία) ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο http://www.moa.gov.cy/ ή απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ www.moa.gov.cy/dfmr. Οη αηηήζεηο ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε θιεηζηφ θάθειν πνπ λα αλαγξάθεη «Αίηηζη για ππόζλητη ςπαλλήλος 

οπιζμένος σπόνος ζηο ΣΑΘΔ για ηο έπγο Αν.Γι.Κα.Σ. «Καηαδςηικέρ Γιαδπομέρ ζε Θαλάζζιερ 

Πποζηαηεςόμενερ Πεπιοσέρ ηηρ Αναηολικήρ Μεζογείος - Ανάπηςξη Γικηύος Καηαδςηικού 

Σοςπιζμού». Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ζηε Λεπθσζία (Ακθηπφιεσο 6, 2025, ηξφβνινο, 

Λεπθσζία) ή λα έρνπλ απνζηαιεί ηαρπδξνκηθψο κέζσ ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, 

φρη αξγφηεξα απφ ηηο 21 επηεμβπίος 2018. Γηεπθξηλίδεηαη πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φηη ην 

έληππν αίηεζεο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν, κε φια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

δεηνχληαη θαη ζε απηφ λα επηζπλάπηνληαη φια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο πνπ θαηέρνπλ 

(αληίγξαθα απνιπηεξίνπ, πηπρίσλ, πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ πείξαο πνπ λα θαηαγξάθνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη κε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο απαζρφιεζεο, θιπ), δηαθνξεηηθά ε 

αίηεζε ηνπο δελ ζα ιεθζεί ππφςε. Γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθψο κε ην Λεηηνπξγφ Γηψξγν Παγηάηα ζηνλ αξηζκφ 25827281 θαη ζην email 

gpayiatas@dfmr.moa.gov.cy ή ζην ηειέθσλν 22408302, 22408305 γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

παξάδνζε ηεο αίηεζεο.  

 

5. Οη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΓΔ 

 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΚΛ. Α8) 

ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΣΟΤ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
Κξηηήξηα πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Καζνξηζκνχ Κξηηεξίσλ θαη Αμηνιφγεζεο Αηηήζεσλ 
γηα ζέζεηο γηα Τινπνίεζε ηνπ έξγνπ Αλ.Γη.Καη.«Καηαδπηηθέο Γηαδξνκέο ζε Θαιάζζηεο 
Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ - Αλάπηπμε Γηθηχνπ Καηαδπηηθνχ 
Σνπξηζκνχ». 

 

Πποζόνηα / σεηική Πείπα Μονάδερ Παπαηηπήζειρ / Δπεξηγήζειρ 

Βαζκφο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ ή 

ηζφηηκνπ νξγαληζκνχ 
1.0 – 2.0 

Καιψο 

Λίαλ Καιψο 

Άξηζηα 

1.0 κνλάδα 

1,5 κνλάδεο 

2.0 κνλάδεο 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (PhD) 2.0   

Καηαδπηηθή εκπεηξία γηα πινπνίεζε 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 
0.1 - 3.6 

0.1 κνλάδεο γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν 

κήλα, κε αλψηαην φξην ηα 3 ρξφληα 

 
εκείσζε: 
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο ηνπ Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ.   

http://www.moa.gov.cy/
http://www.moa.gov.cy/dfmr
mailto:gpayiatas@dfmr.moa.gov.cy

