
 1

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

 

 
  

                       

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση επιστηµόνων στο 

πλαίσιο του προγράµµατος παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων των λιµνών της 

Ελλάδας 

 

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ), 14
ο
 χιλ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, 57001, Θέρµη, έχοντας υπόψη: 

- Το καταστατικό του Ιδρύµατος Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

(Π. ∆/γµα της 19.9.2002, ΦΕΚ 1220 Β’) 

- Την υπ. αριθµ 610, θέµα 3
ο 

απόφαση του ∆.Σ. του Ιδρύµατος της 

18.2.2013 

προτίθεται να απασχολήσει, για ορισµένο χρόνο, εξειδικευµένο επιστηµονικό 

προσωπικό, µε τα παρακάτω προσόντα: 

 

Κωδικός Α 

Επιστήµονας µε ειδίκευση στο φυτοπλαγκτό (1 θέση) 

 

Απαιτούµενα προσόντα : 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ βιολογίας ή περιβάλλοντος ή γεωπονίας  

Κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος στο φυτοπλαγκτό ή, κάτοχος συναφούς 

µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µε ερευνητική εµπειρία στο φυτοπλαγκτό  

 

Προσόντα που θα συνεκτιµηθούν: 

Εξειδίκευση στο φυτοπλαγκτό λιµνών 

Εµπειρία σε θέµατα παρακολούθησης οικολογικής ποιότητας υδάτων σύµφωνα µε 

την Οδηγία  2000/60/ΕΕ 

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

 

Κωδικός Β 

Επιστήµονας µε ειδίκευση στη βλάστηση (1 θέση) 

 

Απαιτούµενα προσόντα : 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ βιολογίας ή δασολογίας ή γεωπονίας ή περιβάλλοντος  



 2

Κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος στη βλάστηση ή, κάτοχος συναφούς 

µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µε ερευνητική εµπειρία στη βλάστηση  

 

Προσόντα που θα συνεκτιµηθούν: 

Εξειδίκευση στη βλάστηση υγροτόπων 

Εµπειρία σε θέµατα παρακολούθησης οικολογικής ποιότητας υδάτων σύµφωνα µε 

την Οδηγία  2000/60/ΕΕ 

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

 

 

Κωδικός Γ 

Επιστήµονας ειδικός σε θέµατα στατιστικής επεξεργασίας παραµέτρων 

οικοσυστηµάτων (1 θέση) 

 

Απαιτούµενα προσόντα : 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ βιολογίας ή περιβάλλοντος ή γεωπονίας ή δασολογίας 

Ικανότητα στατιστικής επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδοµένων, η οποία θα 

τεκµηριώνεται από µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή επαγγελµατική εµπειρία ή 

δηµοσιεύσεις σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά  

 

Προσόντα που θα συνεκτιµηθούν: 

Γνώση υγροτοπικών οικοσυστηµάτων, η οποία θα τεκµηριώνεται από µεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών ή επαγγελµατική εµπειρία ή δηµοσιεύσεις σε έγκυρα επιστηµονικά 

περιοδικά  

Εµπειρία σε θέµατα παρακολούθησης οικολογικής ποιότητας υδάτων σύµφωνα µε 

την Οδηγία  2000/60/ΕΕ 

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

Γνώση Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 

 

Κωδικός ∆ 

Επιστήµονας µε ειδίκευση σε θέµατα υδατικών και άλλων φυσικών πόρων (1 θέση) 

 

Απαιτούµενα προσόντα : 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ περιβάλλοντος ή βιολογίας ή δασολογίας ή γεωπονίας  

Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στους υδατικούς πόρους  

 

Προσόντα που θα συνεκτιµηθούν: 

Ειδίκευση στη διαχείριση οικοσυστηµάτων ή προστατευόµενων περιοχών, η οποία θα 

τεκµηριώνεται από µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

 

Οι ανωτέρω επιστήµονες θα απασχοληθούν για την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του ΕΚΒΥ στο πλαίσιο των κάτωθι έργων: 
 

- «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιµνών 6 

περιφερειών της Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 

2000/60/ΕΕ», η χρηµατοδότηση του οποίου καλύπτεται από το ΕΤΠΑ και 

από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 (Άξονας προτεραιότητας 

07 – Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων).  
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- «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιµνών της 

Κεντρικής Μακεδονίας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 

2000/60/ΕΕ», η χρηµατοδότηση του οποίου καλύπτεται από το ΕΤΠΑ και 

από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Μακεδονία – Θράκη 2007 - 2013 (Άξονας προτεραιότητας 07 - Αειφόρος 

Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ).  

- «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιµνών της ∆υτικής 

Μακεδονίας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» η 

χρηµατοδότηση του οποίου καλύπτεται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς 

πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονία – 

Θράκη 2007 - 2013 (Άξονας προτεραιότητας 08 - Αειφόρος Ανάπτυξη και 

ποιότητα ζωής στην Π∆Μ).  

- «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιµνών της Στερεάς 

Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» η 

χρηµατοδότηση του οποίου καλύπτεται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς 

πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλία – 

Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 -2013 (Άξονας προτεραιότητας 05 - 

Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Στερεά Ελλάδα).  

- «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων στην τεχνητή λίµνη 

Μαραθώνα σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» η 

χρηµατοδότηση του οποίου καλύπτεται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς 

πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» 

(Άξονας Προτεραιότητας 02 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής).  

Οι συµβάσεις θα έχουν διάρκεια 18 µηνών, µε δοκιµαστική περίοδο έξι µηνών και µε 

δυνατότητα ανανέωσης µέχρι τη λήξη του ΕΣΠΑ. Τυχόν διακοπή ή µείωση της 

χρηµατοδότησης οποιουδήποτε εκ των έργων στο πλαίσιο των οποίων έγινε η 

πρόσληψη των επιστηµόνων, αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβασης 

χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση πέραν της καταβολής των αµοιβών που αντιστοιχούν 

στον πραγµατικό χρόνο απασχόλησης. 

Αντικείµενο εργασίας αποτελεί η συµµετοχή σε εργασίες δειγµατοληψιών και 

αναλύσεων. Οι δειγµατοληψίες θα εκτελούνται στις περιοχές των λιµνών του εθνικού 

δικτύου παρακολούθησης των υδάτων της Ελλάδας (ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 140384/2011, 

όπως κάθε φορά ισχύει).  

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα 

κάτωθι στοιχεία: α) Επιστολή, όπου θα αναφέρονται η θέση ή οι θέσεις 

ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης), β) Βιογραφικό σηµείωµα και γ) Υπεύθυνη 

∆ήλωση ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή και 

ακριβή. Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι που τελικώς θα επιλεγούν θα κληθούν να 

προσκοµίσουν επικυρωµένα αντίγραφα των στοιχείων που θα τεκµηριώνουν τα 

προσόντα τους (τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, κ.λπ.). 

Οι φάκελοι θα πρέπει να αποστέλλονται υπόψη κ. Μαρίας ∆άφνης Τσίτση είτε 

ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή, στην ταχυδροµική διεύθυνση του ΕΚΒΥ ή 

ηλεκτρονικά (αρχεία pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekby@ekby.gr. 

 Η διάρκεια υποβολής ξεκινά την 5
η
 Μαρτίου 2013 µε καταληκτική ηµεροµηνία 

παραλαβής των φακέλων στα γραφεία του ΕΚΒΥ την 22
η
 Μαρτίου 2013 και ώρα 

15:00.  



 4

Οι υποψήφιοι που πληρούν καταρχήν τα απαιτούµενα προσόντα, θα κληθούν για 

προσωπική συνέντευξη σε ηµεροµηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή 

τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που µεγάλος αριθµός υποψηφίων πληροί τα 

απαιτούµενα προσόντα, θα δηµιουργηθεί βραχύς κατάλογος µε γνώµονα τα 

συνεκτιµώµενα προσόντα. 

 


