
     
 

 

 

Ακινα, 10 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Θζςθ: Βοτανικόσ 

 

Περιγραφι 

Το Μεςογειακό Ινςτιτοφτο για τθ Φφςθ και τον Άνκρωπο αναηθτά ζνα (1) άτομο για κάλυψθ τθσ κζςθσ 

Βοτανικοφ, υπεφκυνου για τθ ςυγγραφι εγχειριδίου παρακολοφκθςθσ ειδϊν χλωρίδασ για τουσ 

ςκοποφσ του προγράμματοσ ‘Εφαρμογι και αξιολόγθςθ μζτρων αγροτικισ διαχείριςθσ για τθν 

προςταςία και διατιρθςθ του τοπίου και τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ Λιμνου’, που υλοποιεί ςτο πλαίςιο 

του χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ Φυςικό Περιβάλλον & Καινοτόμεσ Περιβαλλοντικζσ Δράςεισ 2020, 

του Άξονα Προτεραιότθτασ 3: “Συμμετοχικότθτα Πολιτϊν – Καινοτόμεσ Δράςεισ με τουσ Πολίτεσ” του 

Πράςινου Ταμείου. 

Αναλυτικά ο/θ υποψιφιοσ/α κα αναλάβει: 

1. Τθν οριςτικοποίθςθ του εγχειριδίου παρακολοφκθςθσ και των δεικτϊν παρακολοφκθςθσ, οι 

οποίοι κα περιλαμβάνουν δφο χωρικά επίπεδα: (α) τον αγρό, όπου κα καταγράφεται θ 

εφαρμογι των πρακτικϊν και κα μετρϊνται επιπτϊςεισ ςε δείκτεσ από ετιςια και πολυετι 

φυτά, (β) το τοπίο, όπου κα καταγράφονται οι επιπτϊςεισ ςε επίπεδο περιοχισ και κα 

ςυλλζγονται δεδομζνα από τουσ παραγωγοφσ (ωσ ζνα πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ με 

χαρακτθριςτικά από “community science”) 

2. Τθν παρουςίαςθ του ωσ άνω εγχειριδίου ςε ανοιχτι θμερίδα 

3. Τθν οριςτικοποίθςθ και παράδοςθ του εγχειριδίου παρακολοφκθςθσ ειδϊν χλωρίδασ με 

οδθγίεσ εφαρμογισ του από τουσ παραγωγοφσ (αγρότεσ-κτθνοτρόφουσ) τθσ Λιμνου  

Διάρκεια  Αμοιβι 

 4 μινεσ 4.000,00 € 

 

Η επιλογι του/τθσ υποψθφίου κα γίνει βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν του/τθσ 

προςόντων, θ οποία κα πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ του ζργου. 

  



     
 

 

Απαιτοφμενα προςόντα 

Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ αντικείμενο 

Άριςτθ γνϊςθ ελλθνικϊν και καλι γνϊςθ αγγλικϊν 

Αντίςτοιχθ επαγγελματικι εμπειρία 

 

Το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν τεκμθρίωςθσ (διπλϊματα, πτυχία, πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ 

προχπθρεςίασ, κλπ.), όπωσ αυτά προκφπτουν από το βιογραφικό κα προςκομιςτοφν εντόσ 10 θμερϊν 

από τθν θμερομθνία οριςτικοποίθςθσ του ονόματοσ του/τθσ υποψθφίου. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Το ζργο ανικει ςτο κεματικό πεδίο ‘Καταγραφι, παρακολοφκθςθ, διατιρθςθ και αποκατάςταςθ: των 

φυςικϊν οικοτόπων και ενδιαιτθμάτων, των ειδϊν άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ κοινοτικοφ και εκνικοφ 

ενδιαφζροντοσ, με ςτόχο τθν ανάςχεςθ τθσ απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ’ και χρθματοδοτείται από το 

Πράςινο Ταμείο. 

 

Υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποςτείλουν το βιογραφικό τουσ ςημείωμα ςτο info@med-ina.org 

ζωσ τη Δευτζρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

*Το ζργο “Εφαρμογή και αξιολόγηςη μζτρων αγροτικήσ διαχείριςησ για την προςταςία και διατήρηςη 

του τοπίου και τησ βιοποικιλότητασ τησ Λήμνου”, προχπολογιςμοφ 49.750,00€, υλοποιείται από 

το Μεςογειακό Ινςτιτοφτο για τη Φφςη και τον Άνθρωπο ςτο πλαίςιο 

του χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ Φυςικό Περιβάλλον & Καινοτόμεσ Περιβαλλοντικζσ Δράςεισ 

2020, του Άξονα Προτεραιότθτασ 3: "Συμμετοχικότθτα Πολιτϊν - Καινοτόμεσ Δράςεισ με τουσ 

Πολίτεσ". Το ζργο ανικει ςτο κεματικό πεδίο 'Καταγραφι, παρακολοφκθςθ, διατιρθςθ και 

αποκατάςταςθ: των φυςικϊν οικοτόπων και ενδιαιτθμάτων, των ειδϊν άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ 

κοινοτικοφ και εκνικοφ ενδιαφζροντοσ, με ςτόχο τθν ανάςχεςθ τθσ απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ' 

και χρθματοδοτείται από το Πράςινο Ταμείο. 
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