Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων ως ανάδοχος φορέας ζητά προς
άμεση εργοδότηση γεωπόνο ή κτηνίατρο, για την θέση του υπεύθυνου του
Κέντρου Μελισσοκομίας – Δράση Α2 (Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 20202022).
Τα καθήκοντα / πληροφορίες που αφορούν την θέση του υπευθύνου Κέντρου
Μελισσοκομίας είναι τα ακόλουθα:
1) Το Γραφείο του Κέντρου Μελισσοκομίας εδρεύει στην Λεωφόρο
Στροβόλου 195Δ Τ.Κ. 2049 Σρόβολος. Το Γραφείο του Κέντρου
Μελισσοκομίας δύναται να μετακινηθεί σε άλλη επαρχία οποιανδήποτε
στιγμή αποφασίσει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων ο οποίος
είναι και ο ανάδοχος στην δράση Α2 του Μελισσοκομικού
Προγράμματος 2020-2022.
2) Ο χώρος εργασίας του εργοδοτούμενου θα είναι εντός της επικράτειας
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3) Ο εργοδοτούμενος θα πρέπει να κατέχει δίπλωμα οδήγησης.
4) Η μετακίνηση του εργοδοτούμενου στους χώρους εργασίας του, βάση
των αναγκών της δράσης Α2 θα γίνεται με προσωπικό του όχημα. Το
Κέντρο Μελισσοκομίας δεν παρέχει όχημα.
5) Θα περιοδεύει σε όλη την ελεύθερη Κύπρο βάση προγράμματος
δράσεων Α2, καθώς και μέσω τηλεφωνικής ή διαδυκτιακής επαφής, με
στόχο και σκοπό να παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, σε
θέματα μελισσοκομίας, προς τους μελισσοκόμους της Κύπρου καθόλη
την διάρκεια της ημέρας.
6) Λόγω και της ιδιομορφίας που έχει η άσκηση μελισσοκομίας στην
Κύπρο , 90% ερασιτέχνες και 10% επαγγελματίες που αυτό συνεπάγεται
ότι πολλοί μελισσοκόμοι εργάζονται στα μελίσσια τους αργίες και
Σαββατοκυρίακα, θα πρέπει ο εργοδοτούμενος Υπεύθυνος Κέντρου
Μελισσοκομίας να είναι σε θέση εύλογες ώρες να παρέχει συμβουλές
,τόσο μέσω τηλεφώνου ή ακόμα και επιτόπου στο μελισσοκομίο του
μελισσοκόμου αν αυτό είναι αναγκαίο και τα Σαββατοκυρίακα και τις
αργίες.
7) Θα επισκέπτεται σχολεία, ιδρύματα, για παρουσίαση της σημασίας της
μέλισσας ως βασικός επικονιαστής καθώς και για ότι αφορά την
μελισσοκομία και τα μελισσοκομικά προϊόντα όπως προβλέπεται απο
την Δραση Α2 του μελισσοκομικού προγράμματος.
8) Θα επισκέπτεται τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, θα ετοιμάζει
έντυπο υλικό, με δημοσιεύσεις άρθρων στον έντυπο τύπο όπως
εφημερίδες , περιοδικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι
το fb κλπ, καθώς και μέσω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών

θα προβάλλει στο ευρήτερο κοινό την σημασία της μέλισσας ως
βασικός επικονιαστής καθώς και ότι αφορά την μελισσοκομία και τα
μελισσοκομικά προϊόντα όπως αυτά προβλέπονται απο την Δραση Α2
του μελισσοκομικού προγράμματος.
9) Θα συνεργάζεται με τους κυβερνητικούς φορείς και τμήματα για την
βελτίωση του κλάδου της μελισσοκομίας π.χ. Τμήμα Γεωργίας,
Κτηνια τρικές Υπηρεσίες, Υγειονομικές Υπηρεσίες, Τμήμα Δασών κτλ.
10)
Θα συνεργάζεται με οργανισμούς, ομάδες, τριτοβάθμια
εκπαιδευτικά ιδρύματα, κολλέγια και πανεπιστήμια για θέματα που
αφορούν την μελισσοκομία και τον ευρύτερο αγροτικό τομέα.
11)
Θα πληροφορεί, θα παροτρύνει και θα ελέγχει τους
μελισσοκόμους ως προς τη συμμόρφωση τους με τους κανονισμούς των
αρμοδίων αρχών.
12)
Θα συνδράμει για την επίλυση προβλημάτων μετά από αίτημα
πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την παρουσία μελισσών,
είτε μελισσοσμηνών.
13)
Θα προβαίνει στην διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων και
εκπαιδεύσεων για την επιμόρφωση και ενημέρωση των μελισσοκόμων
της Κύπρου.
14)
Θα προβαίνει στην διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων με σκοπό
και στόχο την προβολή της Κυπριακής Μελισσοκομίας, του Κέντρου
Μελισσοκομίας και ευρύτερα την σημασία της μέλισσας ως βασικός
επικονιαστής και των μελισσοκομικών προϊόντων.
15)
Θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει τον εργοδότη και τους
μελισσοκόμους για τις διεθνής εξελίξεις από τον ηλεκτρονικό και
έντυπο τύπο και από τα Επιστημονικά Συνέδρια στην Κύπρο και το
εξωτερικό.
16)
Σε συνεργασία με τον εργοδότη θα συντονίζουν το έργο της
λειτουργίας του Κέντρου Μελισσοκομίας, σύμφωνα πάντα με την
Δράση Α2, του Μελισσοκομικού Προγράμματος του Τμήματος Γεωργίας
17)
Θα συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και επιστημονικά κέντρα τόσο
της Κύπρου όσο και του εξωτερικού με σκοπό την αμφίδρομη
μεταφορά γνώσεων και εμπειριών ή και των προβλημάτων που
παρουσιάζονται στην μελισσοκομία.
18)
Θα ενημερώνει και θα ενημερώνεται από τον εργοδότη για
τρέχοντα θέματα της μελισσοκομίας.
19)
Θα συνεργάζεται με τον εργοδότη για την διεκπεραίωση της
γραφειακής εργασίας, της Δράσης Α2 του Μελισσοκομικού
Προγράμματος.

20)
Θα συνεργάζεται με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για την
βελτίωση του κλάδου της μελισσοκομίας.
21)
Θα παρακολουθεί και θα εντοπίζει προγράμματα αναπτυξιακά ή
ερευνητικά τόσο σε Παγκόσμιο, Πανευρωπαϊκό ή και Παγκύπριο
επίπεδο, θα ενημερώνει, θα καθοδηγεί και θα υποβοηθά στη
συμπλήρωση των αιτήσεων όπου χρειάζεται.
22)
Θα συντονίζει τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχει αναλάβει ο
σύνδεσμος ως ανάδοχος ή εταίρος ή φορέας.
23)
Θα προΐσταται και θα διευθύνει το Ερευνητικό Εργαστήριο του
Κέντρου Μελισσοκομίας.
24)
Θα τηρεί στο αρχείο του τα πιο κάτω έντυπα:
(α) Ημερολόγιο δραστηριοτήτων. Στο ημερολόγιο καταγράφεται
καθημερινά η δραστηριότητα του γεωπόνου ή κτηνιάτρου.
(β)Ατομικούς φακέλους μελισσοκόμων τους οποίους θα
συμπληρώνει κατά τις συναντήσεις με τους μελισσοκόμους.
(γ)Αρχείο καταγραφής προβλημάτων που παρουσιάζονται στα
μελισσοκομεία κατά καιρούς.
25)
Θα λαμβάνει μέρος , ως εμπειρογνώμονας , στις συνεδριάσεις
του Διοικητικου Συμβουλίου ,των Συνελεύσεων – Ημερίδων του
Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων και οποιουδήποτε
οργανομένου σύνολου μελισσοκόμων όποτε του ζητηθεί η γνώση του,
καθώς και θα τους συνοδεύει ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για
προώθηση των καλών νοούμενων συμφερόντων της μελισσοκομίας.
26)
Γνώση στην Μελισσοκομία καθώς και γνώση Αγγλικής γλώσσας
θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν.
27)
Καθαρές Μηνιαίες Απολαβές - €1.350,00 πλέον Κοινωνικές
Ασφαλίσεις με δυνατότητα αύξησης των απολαβών αναλόγως
προσόντων μετά τους πρώτους 6 μήνες.
28)
Προσφέρεται 13ος μισθός και ετήσια άδεια 21 ημερών.
29)
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους
συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις
31/01/2021 στο email του συνδέσμου cyprusbeeas@gmail.com .
30)
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 99685901, κ. Μάριο
Κωνσταντίνου – Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων.

Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων

