
       

 

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 

Θέση: Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών // Γεωγράφος - Προγραμματιστής 

 

Περιγραφή 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναζητά ένα (1) άτομο για κάλυψη της θέσης 

Γεωγράφου - Προγραμματιστή, υπεύθυνο για την ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά android για τους 

σκοπούς του προγράμματος ‘Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής διαχείρισης για την 

προστασία και διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας της Λήμνου’, που υλοποιεί στο πλαίσιο 

του χρηματοδοτικού προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2020, 

του Άξονα Προτεραιότητας 3: “Συμμετοχικότητα Πολιτών – Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες” του 

Πράσινου Ταμείου. 

Αναλυτικά ο/η υποψήφιος/α θα αναλάβει: 

1. Την ανάπτυξη και υλοποίηση μίας εφαρμογής για κινητά android η οποία θα χρησιμοποιηθεί 

από τους παραγωγούς (αγρότες - κτηνοτρόφους της Λήμνου) που θα συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα 

2. Την συγγραφή και παράδοση του αντίστοιχου εγχειριδίου χρήσης, καθώς και τη συμμετοχή 

του/της σε σεμινάριο εκπαίδευσης των χρηστών στη χρήση της εφαρμογής για κινητά android 

3. Την υποστήριξη και τις τυχόν βελτιώσεις της εφαρμογής ανάλογα με τις απαιτήσεις και 

παρατηρήσεις των χρηστών 

 

Διάρκεια  Αμοιβή 

 4 μήνες 5.500,00 € 

 

Η επιλογή του/της υποψηφίου θα γίνει βάσει της αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών του/της 

προσόντων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης του έργου. 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο 



Άριστη γνώση ελληνικών και καλή γνώση αγγλικών 

Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία 

 

Το σύνολο των δικαιολογητικών τεκμηρίωσης (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας, κλπ.), όπως αυτά προκύπτουν από το βιογραφικό θα προσκομιστούν εντός 10 ημερών 

από την ημερομηνία οριστικοποίησης του ονόματος του/της υποψηφίου. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Το έργο ανήκει στο θεματικό πεδίο ‘Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση: των 

φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων, των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού 

ενδιαφέροντος, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας’ και χρηματοδοτείται από το 

Πράσινο Ταμείο. 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@med-ina.org 

έως την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020. 

*Το έργο “Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής διαχείρισης για την προστασία και διατήρηση 

του τοπίου και της βιοποικιλότητας της Λήμνου”, προϋπολογισμού 49.750,00€, υλοποιείται από 

το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο στο πλαίσιο 

του χρηματοδοτικού προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 

2020, του Άξονα Προτεραιότητας 3: "Συμμετοχικότητα Πολιτών - Καινοτόμες Δράσεις με τους 

Πολίτες". Το έργο ανήκει στο θεματικό πεδίο 'Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και 

αποκατάσταση: των φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων, των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας 

κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας' 

και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.  
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