
 

          

 

Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Γεωλόγου  

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε προσφορά παροχής υπηρεσιών 

Γεωλόγου στα πλαίσια της δραστηριότητας της ως Διαχειριστικός Φορέας του Γεωπάρκου Τροόδους. Ως απαραίτητα 

προσόντα θεωρούνται η συμπερίληψη τους στον κατάλογο του ΕΤΕΚ και η άριστη γνώση τουλάχιστον της Ελληνικής και 

Αγγλικής Γλώσσας.  (Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 

Η επιτυχούσα προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση παροχής υπηρεσιών :  

1. Να πραγματοποιεί κάθε αναγκαία δράση για τη σωστή διαχείριση του Κέντρου του Γεωπάρκου σύμφωνα με τις αρχές και 

τους όρους της Συμφωνίας όπως υπογράφηκε με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. 

2. Να εφαρμόζει κάθε αναγκαία δράση που απορρέει από τους κανονισμούς του Δικτύου Ευρωπαϊκών και Παγκοσμίων 

Γεωπάρκων της Unesco.   

3. Να ενημερώνει και εκπαιδεύει το κοινό για τα φυσικά μνημεία και γεωτόπους της περιοχής του Γεωπάρκου, μέσω 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. 

4. Να οργανώνει αναφορές και να συνεδριάζει τακτικά με την Διευθύντρια του Φορέα Διαχείρισης. 

5. Να συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια, συναντήσεις όπου κριθεί αναγκαίο. 

6. Να συνεργάζεται με τους λειτουργούς του Φορέα, για τον οικονομικό και ποιοτικό έλεγχο, για την οργάνωση εκδρομών, 

επισκέψεων, θεματικών πακέτων, εκδηλώσεων ή άλλως πως κριθεί αναγκαίο από τον Φορέα Διαχείρισης. 

7. Να λειτουργεί το Κέντρο Επισκεπτών του προτεινόμενου Γεωπάρκου Τροόδους (στο πρώην δημοτικό σχολείο στον χώρο 

του Μεταλλείου Αμιάντου με ωράριο από τις 9.00 πμ – 4.00μμ, 5 ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου και του 

Σαββατοκύριακου (εκτός Δευτέρας και Τρίτης). Σε περίπτωση κωλύματος ή άδειας (βάσει της νομοθεσίας για τους 

αυτοτελώς εργαζόμενους) θα αντικαθίσταται από προσωπικό του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης 



8. Να διαφυλάσσει το κτήριο του Κέντρου Επισκεπτών του Γεωπάρκου και τον εξοπλισμό του και να τον παραδώσει στη 

Διευθύντρια, με την ολοκλήρωση ή τον τερματισμό της Συμφωνίας σε καλή κατάσταση. 

***Το ανώτατο ύψος της προσφοράς ανέρχεται σε 1000 Ευρώ ανα μήνα (net). 

***Μετά την υποβολή των προσφορών οι αιτούντες θα κληθούν σε συνέντευξη για λήψη της τελικής απόφασης. Νοείται ότι 

η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τόσο σε ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια χωρίς υποχρέωση του Φορέα να αποδεχτεί 

την χαμηλότερη προσφορά. 

*** Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια 3 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης 1 έτους. 

Τα βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση info@anetroodos.com  μέχρι την 

Παρασκευή 29/09/2017. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22952043. 
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