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Κασσάρα 
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Τηλέφωνο : 26810 71919  
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  Αριθ. Πρωτ.: 696  

   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: «TUNE UP-1» 

για την υλοποίηση του έργου «TUNE UP - Promoting  multilevel governance for 

tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος INTERREG MED 

 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

 Τον ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25 Α’/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και άλλες διατάξεις» 

 Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 5951Β/31-12-2020 (ΑΡΙΘΜ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541), Έγκριση των 

προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2021 είκοσι οκτώ (28) λειτουργόντων Φορέων 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» 

 Την υπ’ αριθ. TUNE UP (Ref : 5342 | Version : 5 | Approved σύμβαση χρηματοδότησης 

για την υλοποίηση του έργου «TUNE UP - Promoting multilevel governance for tuning up 

biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 

INTERREG MED 

 Tην υπ’ αριθμ. 57114/21.05.2021 Απόφαση Ένταξης του έργου TUNE UP στο ΠΔΕ 2021 

(ΑΔΑ: 9ΛΛΞ46ΜΤΛΡ-ΔΔΖ) στη ΣΑΕ Ε0752 (ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) με ενάριθμο 

2021ΣΕ07520001 

 Την υπ αριθμ. 5Γ Απόφαση της 9ης/14-06-2021 συνεδρίασης του ΔΣ του Φορέα 

Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας 

 Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης 

Υγροτόπων Αμβρακικού (ΦΕΚ 950/Β’/11-07-2005) 
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη 

των αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας στο πλαίσιο υλοποίησης 

του έργου «TUNE UP» του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED, σύμφωνα με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα: 

Μία (1) Θέση : ΠΕ Βιολογίας ή συναφής και ισότιμη της ημεδαπής ή αντίστοιχης 

ειδικότητας και ισότιμης της αλλοδαπής  

Αντικείμενο έργου: 

 Ο συντονισμός και η διαχείριση του έργου ως υπεύθυνος 

 Η υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του φυσικού αντικειμένου του έργου 

∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ορίζεται η 

7η Αυγούστου 2021 και η ημερομηνία λήξης η 30η Ιουνίου 2022, με δυνατότητα παράτασης σε 

περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας λήξης του προγράμματος και κατόπιν από κοινού 

συμφωνίας του Αναδόχου και της Αναθέτουσας αρχής. 

Αµοιβή αναδόχου: Η αμοιβή καθορίζεται σε δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(17.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών 

που αναλογούν σε εργοδότη και εργαζόμενο, καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων και 

άμεσων ή έμμεσων φόρων, όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πρόκειται να 

ισχύσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της.  
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Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα: 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος ON/OFF 

Πτυχίο ΠΕ Βιολογίας ή συναφές και ισότιμο της ημεδαπής ή αντίστοιχης 

ειδικότητας και ισότιμο της αλλοδαπής 

ON/OFF 

Συντονισμός ομάδας έργου ή/και υλοποίησης δράσεων Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος 

ON/OFF 

Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση αγγλικών (επίσημη γλώσσα του έργου) ON/OFF 

Καλή γνώση μιας (1) τουλάχιστον εκ των γλωσσών των εταίρων του 

προγράμματος (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Αλβανία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο) 

ON/OFF 

Γνώση χειρισμού υπολογιστών (ECDL ή άλλο ισότιμο) ON/OFF 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης 

φυσικού περιβάλλοντος και προστατευόμενων 

περιοχών 

1-12 μήνες: 10 μονάδες 

13-36 μήνες: 20 μονάδες 

>36 μήνες: 30 μονάδες 

Max 30  

Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις σε 

θέματα οικολογίας & προστασίας 

περιβάλλοντος 

1-5: 10 μονάδες 

6-10: 20 μονάδες 

>10: 30 μονάδες 

Max 30 

Προσωπική συνέντευξη (σε περίπτωση 

ισοβαθμίας) 

0-10 μονάδες η κάθε ενότητα 

Διερευνώνται: 

Α) η αντίληψη του υποψηφίου για το ρόλο του 

σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις 

της θέσης 

Β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η 

αποτελεσματικότητα 

Γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών 

υλοποίησης 

Max 30 
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Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου 

- Λευκάδας που βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας - Άρτας, καθώς και στην ευρύτερη 

περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού για τις ανάγκες υλοποίησης του 

έργου/Πράξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους 

με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου 

- Λευκάδας (Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας, Τ.Κ. 47150) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση foreas_amvrakikou@yahoo.gr, μέχρι την Παρασκευή 02/07/2021 και ώρα 

13:30 π.μ. (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την επομένη της ανάρτησης). Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας των υποψηφίων, η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί μετά από συνέντευξη η 

οποία θα πραγματοποιηθεί από 15:00 έως και 17:00 την Τετάρτη 07/07/2021 δια 

ζώσης ή εξ’ αποστάσεως με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Ισοβαθμίσαντας υποψήφιος που θα 

κληθεί σε συνέντευξη (αφού ειδοποιηθεί τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα) και δεν συμμετάσχει, 

αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν με ποινή αποκλεισμού την 

πρόταση: 

1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Τίτλοι σπουδών, γλωσσομάθειας και γνώσης H/Y 

4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας  

5. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι ο αιτών είναι διαθέσιμος για 

να συμμετάσχει σε διακρατικές συναντήσεις ή σε συναντήσεις των εταιρικών 

σχημάτων, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου 

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και 

πρόσθετων προσόντων. Επισημαίνεται ότι στους υποβαλλόμενους φακέλους υποψηφιότητας για 

τη θέση ή στο θέμα (subject) της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε περίπτωση αποστολής των 

δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός θέσης: 

«TUNE UP-1» για το έργο «TUNE UP - Promoting multilevel governance for tuning up 

biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 

INTERREG MED.  
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον κ. Πέτρο 

Καραγεώργο, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας, ή την κα. 

Χριστίνα Κασσάρα, υπεύθυνη έργου του προγράμματος TUNE UP, στο τηλέφωνο 26810-71919 

ή στο e-mail: foreas_amvrakikou@yahoo.gr 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις προϋποθέσεις/κριτήρια της 

παρούσας προκήρυξης και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα στο 

πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα 

έχουν ημερομηνία πρωτοκόλλου ή παραλαβής κατόπιν ταχυδρομικής αποστολής ή 

αποστολής με ταχυμεταφορά μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. 

2. Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, των 

επιθυμητών και των πρόσθετων προσόντων με τη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης. 

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προτάσεων. 

4. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη της 

σύμβασης για την ανάθεση έργου της παρούσης δεν είναι διαδικασία διαγωνισμού, ενώ η 

τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι 

«πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα 

κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. 

5. Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης 

δε βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

6. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο 

του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας (www.amvrakikos.eu). 

7. Ενστάσεις επί της βαθμολόγησης των κριτηρίων μπορούν να υποβληθούν στο Φορέα 

Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας. 

Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι 

για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής 

αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα 
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αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των 

προβλεπόμενων στο Ν.2472/97, αρ. 5§2 ε΄, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα 

στις αρ. 17/02, 56/03 και 40/05 αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφό της, 

ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των 

δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 

9. Απασχολούμενος που αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής του, αντικαθίστανται με 

άλλον, που έχει υποβάλλει αίτηση και πληροί τα απαιτούμενα βασικά προσόντα, με βάση 

τη σειρά κατάταξης του πίνακα αξιολόγησης. 

10. Ο απασχολούμενος λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή του, 

έως τη μέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία 

αυτή. 

11. Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση 

προς σύναψη της σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η 

σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

12. Ο υποψήφιος επί ποινή αποκλεισμού δηλώνει στην πρόταση – αίτησή του ότι αποδέχεται 

πλήρως το περιεχόμενο της προκήρυξης, δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης. 

13. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης 

Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας (http://www.amvrakikou.eu) για πληροφορίες σχετικά 

με την εξέλιξη της διαδικασίας. 

 

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 

Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας 

 

 

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 
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