
 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού 

Επιστήμονα για μερική απασχόληση στα παρακάτω έργα που χρηματοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λεπτομέρειες για τον τρόπο κατανομής της εργασίας θα αποφασιστούν 

με τον επιτυχόντα υποψήφιο. 

 

LIFE+ IP PHYSIS: LIFE IP Physis [Managing the Natura 2000 network in Cyprus and 

shaping a sustainable future] 

 

ERASMUS+: TAKE OFF [Translating new Approaches & Knowledge into Environmentally 

Friendly Farming] 

 

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει με συμβόλαιο 12μηνης διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης. 

Το άτομο που θα εργοδοτηθεί θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. (Πτυχίο και) Διδακτορικό στην οικολογία χερσαίων οικοσυστημάτων, δασολογία, 

φυσική γεωγραφία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο 

2. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια 

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.  

4. Ερευνητική Εμπειρία. Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, τουλάχιστον για 3 έτη   

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Συμμετοχή στην συγγραφή και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση 

2. Εμπειρία Πανεπιστημιακής διδασκαλίας σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο 

3. Γνώση στη χρήση λογισμικών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 

4. Εμπειρία στη χαρτογράφηση στο πεδίο 

  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ  

Το άτομο που θα επιλεγεί θα συμβάλει στις πιο κάτω γενικές και ειδικές δραστηριότητες των 

έργων:  

 

Γενικές δραστηριότητες:  

• Ετοιμασία ερευνητικών άρθρων και άλλων αναφορών για τα έργα.  

• Συμβολή στις δραστηριότητες διαχείρισης και διάχυσης που οργανώνονται στην Κύπρο και 

στο εξωτερικό.  

• Οποιοδήποτε άλλο καθήκον σχετικό με το έργα ανατεθεί.  

 

Ειδικές δραστηριότητες:  

• Διεξαγωγή ανασκόπησης βιβλιογραφίας σχετικά με τα θέματα των έργων  

• Διεξαγωγή εμπειρικών ερευνητικών μελετών οι οποίες σχετίζονται με τα έργα. 

 

 



ΑΠΟΛΑΒΕΣ: 

Ο μισθός θα είναι ανάλογος των προσόντων με κατώτερο όριο 1.400 Ευρώ, μικτά 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών. Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται 13ος 

μισθός. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 6 

Μαΐου 2022 μέσω της πύλης https://recruitment.ouc.ac.cy/apply τα ακόλουθα: 

 

(1) Σύντομο σημείωμα (1 σελίδα) που να απαντά ρητά σε καθένα από τα απαιτούμενα 

προσόντα. 

(2) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά 

(3) Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες 

(4) Ονόματα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας  ακαδημαϊκός, από τους οποίους δυνατό να 

ζητηθούν συστάσεις 

(5) Τυχόν έγγραφα που τεκμηριώνουν προηγούμενη σχετική ερευνητική εμπειρία 

(6) Μία γραπτή εργασία σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή 

Γιάννη Βογιατζάκη (ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy) ή με την Υπηρεσία Έρευνας κ. Μιχάλη 

Σάββα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22411692. 

 

Σημείωση: 

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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