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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 

ΤΝΑΦΗ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΗ: «TUNE UP-1» 

για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος «TUNE UP - Promoting  multilevel governance for 

tuning up biodiversity protection in marine areas» ζηο πλαίζιο ηος εςπυπαφκού 

ππογπάμμαηορ INTERREG MED 

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ-ΛΔΤΚΑΓΑ 

Λαμβάνονηαρ ςπότη:  

 Τνλ λ. 4519/2018 (ΦΔΚ 25 Α’/20-02-2018) «Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ 

Πεξηνρψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Τελ ππ’ αξηζ. TUNE UP (Ref : 5342 | Version : 5 | Approved ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «TUNE UP - Promoting multilevel governance for tuning up 

biodiversity protection in marine areas» ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

INTERREG MED 

 Τελ ππ αξηζκ. 5Γ Απφθαζε ηεο 6εο/12-06-2020 ζπλεδξίαζεο ηνπ ΓΣ ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνχ θφιπνπ-Λεπθάδαο 

 Τνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Υπεξεζηψλ θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Υγξνηφπσλ Ακβξαθηθνχ (ΦΔΚ 950/Β’/11-07-2005) 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ  

Κάζε ελδηαθεξφκελν πνπ επηζπκεί λα ζπλάςεη ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνχ θφιπνπ – Λεπθάδαο ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ «TUNE UP» ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο INTERREG MED, ζχκθσλα κε ηα 

αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη πξφζζεηα) πξνζφληα: 

Μία (1) Θέζη : ΠΔ Βιολογίαρ ή ζςναθήρ και ιζόηιμη ηηρ ημεδαπήρ ή ανηίζηοισηρ 

ειδικόηηηαρ και ιζόηιμηρ ηηρ αλλοδαπήρ  

Ανηικείμενο έπγος: 

 Ο ζπληνληζκφο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ σο ππεχζπλνο 

 Η ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

έξγνπ 
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∆ιάπκεια ζύµβαζηρ/ζςμθυνηηικού: Γψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) ή κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Αµοιβή αναδόσος: Γηα ηε δψδεθα (12) κελψλ δηάξθεηαο ζχκβαζε ε ακνηβή θαζνξίδεηαη 

ζε Γέθα ελλέα ρηιηάδσλ επξψ (19.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ αλαινγνχλ ζε εξγνδφηε θαη εξγαδφκελν, θαζψο θαη φισλ ησλ 

λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη άκεζσλ ή έκκεζσλ θφξσλ, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ή πξφθεηηαη λα ηζρχζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

Ακβξαθηθνχ θφιπνπ – Λεπθάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο έσο είθνζη 

ηέζζεξηο (24) κήλεο κε αλαινγηθή αχμεζε ηεο ακνηβήο έσο θαη ην δηπιάζην ηεο εηήζηαο 

πξνυπνινγηζζείζαο. 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε βάζε ηα αθφινπζα πξνζφληα: 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζε ζέκαηα Πεξηβάιινληνο ON/OFF 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηε Γηαρείξηζε Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ON/OFF 

Πηπρίν ΠΔ Βηνινγίαο ή ζπλαθέο θαη ηζφηηκν ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο θαη ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο 

ON/OFF 

Δκπεηξία ζηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ νκάδαο έξγνπ Δπξσπατθνχ 

Πξνγξάκκαηνο (ζε ζέζε επζχλεο) 

ON/OFF 

Άξηζηε γλψζε αγγιηθψλ (επίζεκε γιψζζα ηνπ έξγνπ) ON/OFF 

Καιή γλψζε κηαο (1) ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ γισζζψλ ησλ εηαίξσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Γαιιία, Ιηαιία, Ιζπαλία, Αιβαλία, Σινβελία, Μαπξνβνχλην) 

ON/OFF 

Γλψζε ρεηξηζκνχ ππνινγηζηψλ (ECDL ή άιιν ηζφηηκν) ON/OFF 

ΤΝΔΚΣΙΜΧΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΜΟΝΑΓΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

Τεθκεξησκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ 

1-12 κήλεο: 10 κνλάδεο 

13-36 κήλεο: 20 κνλάδεο 

>36 κήλεο: 30 κνλάδεο 

Max 30  

Σπλαθείο δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα πεξηνδηθά 

ζε ζέκαηα νηθνινγίαο & πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο 

1-5: 10 κνλάδεο 

6-10: 20 κνλάδεο 

>10: 30 κνλάδεο 

Max 30 

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε (ζε πεξίπησζε 

ηζνβαζκίαο) 

0-10 κνλάδεο ε θάζε ελφηεηα 

Γηεξεπλψληαη: 

Α) ε αληίιεςε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ην ξφιν ηνπ 

ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζέζεο 

Β) ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, 

αλάιεςεο επζπλψλ, δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

Γ) ε θαηαλφεζε ησλ νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ 

πινπνίεζεο 

Max 30 

ΑΔΑ: 6ΜΕ246Μ9Β4-7ΕΣ



                          

                 Ταρ. Γ/λζε: Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Αλέδαο, Τ.Κ. 47150 Αλέδα-Άξηαο  

                  e-mail:foreas_amvrakikou@yahoo.gr http://www.amvrakikos.eu 

 
 

 

Τν έξγν δχλαηαη λα πινπνηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνχ θφιπνπ 

- Λεπθάδαο πνπ βξίζθνληαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Αλέδαο - Άξηαο, θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Υγξνηφπσλ Ακβξαθηθνχ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ/Πξάμεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη, παξαθαινχληαη λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

κε ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνχ θφιπνπ 

- Λεπθάδαο (Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Αλέδαο, Τ.Κ. 47150), μέσπι ηη Γεςηέπα 27/07/2020 και 

ώπα 13:30 π.μ. (θαη’ ειάρηζηνλ 15 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο). ε πεπίπηυζη 

ιζοβαθμίαρ ηυν ςποτηθίυν, η αξιολόγηζη θα ολοκληπυθεί μεηά από ζςνένηεςξη η 

οποία θα ππαγμαηοποιηθεί από 15:00 έυρ και 17:00 ηην Παπαζκεςή 31/07/2020 ζηα 

γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνχ θφιπνπ - Λεπθάδαο (Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Αλέδαο, 

Τ.Κ. 47150). Ιζνβαζκίζαληαο ππνςήθηνο πνπ ζα θιεζεί ζε ζπλέληεπμε (αθνχ εηδνπνηεζεί 

ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο λσξίηεξα) θαη δελ παξεπξεζεί, απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο. 

Απαξαίηεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηελ 

πξφηαζε: 

1. Πξφηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

3. Τίηινη ζπνπδψλ, γισζζνκάζεηαο θαη γλψζεο H/Y 

4. Βεβαηψζεηο γηα ηελ απφδεημε εκπεηξίαο  

5. Υπεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, φηη ν αηηψλ είλαη δηαζέζηκνο γηα 

λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαθξαηηθέο ζπλαληήζεηο ή ζε ζπλαληήζεηο ησλ εηαηξηθψλ 

ζρεκάησλ, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

Η επηινγή ηεο πξφηαζεο ζα γίλεη χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ απαξαίηεησλ, επηζπκεηψλ θαη 

πξφζζεησλ πξνζφλησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνπο ππνβαιιφκελνπο θαθέινπο ππνςεθηφηεηαο γηα 

ηε ζέζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ζέζεο: «TUNE UP-1» γηα ην έξγν «TUNE UP - 

Promoting  multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine 

areas» ζηο πλαίζιο ηος εςπυπαφκού ππογπάμμαηορ INTERREG MED.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζζε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ θ.Πέηξν 

Καξαγεψξγν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνχ θφιπνπ - Λεπθάδαο, ζην ηειέθσλν 26810-

71919, e-mail: foreas_amvrakikou@yahoo.gr  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα θαη παξαδεθηά θαηά ηα αλσηέξσ, 

επηιέγεηαη εθείλε πνπ θξίλεηαη πην θαηάιιειε κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο/θξηηήξηα ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ζπλάπηεηαη ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ηνλ επηιερζέληα ζην 

πιαίζην ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ. Δκπξφζεζκεο ζεσξνχληαη νη πξνηάζεηο πνπ ζα 

έρνπλ εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ή παξαιαβήο θαηφπηλ ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή 

απνζηνιήο κε ηαρπκεηαθνξά κέρξη ηελ παξαπάλσ νξηδφκελε εκεξνκελία θαη ψξα. 

2. Η επηινγή ηεο πξφηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ απαξαίηεησλ, ησλ 

επηζπκεηψλ θαη ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο. 

3. Αληηθαηάζηαζε ηεο πξφηαζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε έξγνπ ηεο παξνχζεο δελ είλαη δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ, ελψ ε 

ηπρφλ επηινγή αληηζπκβαιιφκελνπ έρεη ην ραξαθηήξα απνδνρήο πξφηαζεο θαη φρη 

«πξφζιεςεο». Η δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο ζα νινθιεξσζεί κε ζχληαμε πίλαθα 

θαηάηαμεο, ελψ φζνη επηιεγνχλ ζα εηδνπνηεζνχλ θαη’ ηδίαλ. 

5. Η ππνβιεζείζα πξφηαζε ε νπνία δελ πιεξνί ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο πξφζθιεζεο 

δε βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη. 

6. Τν απνηέιεζκα ηεο επηινγήο ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν «ΓΙΑΥΓΔΙΑ» θαη ζηνλ ηζηφηνπν 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνχ θφιπνπ – Λεπθάδαο (www.amvrakikos.eu). 

7. Δλζηάζεηο επί ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζην Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνχ θφιπνπ - Λεπθάδαο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

αμηνιφγεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνχ θφιπνπ - Λεπθάδαο. 

Δλζηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ζεσξνχληαη 

εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. Η έλζηαζε επηηξέπεηαη γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη φρη 

γηα ηελ νπζηαζηηθή εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

8. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο, θαηφπηλ γξαπηήο 

αίηεζεο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο θαη ζηα αηνκηθά θχιια 

αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ ππφ ηνλ φξν ηήξεζεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζην Ν.2472/97, αξ. 5§2 ε΄, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα δηαιακβαλφκελα 

ζηηο αξ. 17/02, 56/03 θαη 40/05 απνθάζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα θαη ζην ππφ ζηνηρεία Γ/ΔΞ/4163-1/06.07.2012 έγγξαθφ ηεο, 
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ήηνη, φηαλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο ππεξάζπηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ. 

9. Απαζρνινχκελνο πνπ απνρσξεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπ, αληηθαζίζηαληαη κε 

άιινλ, πνπ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε θαη πιεξνί ηα απαηηνχκελα βαζηθά πξνζφληα, κε βάζε 

ηε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπ πίλαθα αμηνιφγεζεο. 

10. Ο απαζρνινχκελνο ιακβάλεη ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπ, 

έσο ηε κέξα ηεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία 

απηή. 

11. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνχ θφιπνπ - Λεπθάδαο δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε 

πξνο ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαζφηη επαθίεηαη ζηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ε 

ζχλαςε ή κε ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο απηψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

έξγνπ, απνθιεηφκελεο εθ ησλ πξνηέξσλ νηαζδήπνηε αμηψζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία. 

12. Ο ππνςήθηνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ δειψλεη ζηελ πξφηαζε – αίηεζή ηνπ φηη απνδέρεηαη 

πιήξσο ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο, δειαδή ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη θαηάξηηζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

13. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα αλαηξέρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Ακβξαθηθνχ θφιπνπ - Λεπθάδαο (http://www.amvrakikos.eu) γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Φοπέα Γιασείπιζηρ 

Αμβπακικού κόλπος - Λεςκάδαρ 

 

 

Κυνζηανηίνορ Κοςηζικόποςλορ 

Καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος Παηπών 

 

 

http://www.amvrakikos.eu/
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