
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη θέση Βοηθού Υλοποίησης του Προγράμματος ΕΠΠΕΡ

Ο Φορέας  Διαχείρισης  Εθνικού  Θαλάσσιου  Πάρκου  Ζακύνθου   (Ε.Θ.Π.Ζ.)   προτίθεται   να   προβεί  
στην ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών “Βοηθός Υλοποίησης του Προγράμματος ΕΠΠΕΡ ”.
Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να προβούν σε σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η παροχή υπηρεσιών εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ»   του  Φορέα  Διαχείρισης 
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, το οποίο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% το ανώτερο, από το 
Ε.Τ.Π.Α. και το υπόλοιπο από εθνικούς πόρους και υπάγεται στο Μέτρο 8.1 ΕΠΠΕΡ – Φύση 2000-2008 του 
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Αντικείμενο του έργου παροχής υπηρεσιών: Η παροχή υπηρεσιών αφορά τη βοήθεια για την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΠΠΕΡ που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ.
Ειδικότερα το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών (μη εξαντλητικά) περιλαμβάνει:

 Τη   διεκπεραίωση   διοικητικών    εργασιών    (δακτυλογράφηση,   αναπαραγωγή  κειμένων, 
τευχοποίηση διαφόρων εντύπων, σφράγισμα φακέλων, επιμέλεια και αποστολή φακέλων, αποστολή 
Fax κ.α.) για τις ανάγκες  του προαναφερόμενου προγράμματος (ΕΠΠΕΡ – Φύση 2000-2008).

 Τη δακτυλογράφηση και την εισαγωγή στοιχείων σε βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
στο πλαίσιο του έργου ΕΠΠΕΡ Φύση 2000-2008.

 Εξωτερικές εργασίες κλητήρα και  μεταφορές υλικών,  εξοπλισμού και  προσώπων σχετικές με το 
έργο ΕΠΠΕΡ Φύση 2000-2008.

 Τη συνεργασία με υπηρεσίες  στην Αθήνα  (Διαχειριστική Αρχή ΕΠΠΕΡ,  Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
Υπουργείο Οικονομίας και  Οικονομικών κ.ά.) και  τη διεκπεραίωση των προκυπτουσών εργασιών, 
σχετικών με το έργο ΕΠΠΕΡ Φύση 2000-2008.

 Κάθε άλλου είδους εργασία που θα απαιτηθεί από την υλοποίηση του έργου   έργο ΕΠΠΕΡ Φύση 
2000-2008.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 18.000 € χωρίς ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία Καταθέσεως Προσφορών: 20/02/2009.
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ο τόπος παροχής υπηρεσιών θα είναι η Αθήνα, όπου θα πρέπει να έχει έδρα και 
ο υποψήφιος. Επίσης ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει την ευχέρεια για συχνά ταξίδια στη Ζάκυνθο
Προθεσμία υλοποίησης υπηρεσιών: 31 Δεκεμβρίου 2009
Προσόντα υποψήφιου: Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα.

 Να είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων.
 Να  διαθέτει  γνώση  των  επιστημών  του  περιβάλλοντος  (θα  προτιμηθεί  υποψήφιος  με  πτυχίο 

μεταπτυχιακών σπουδών σχετικών με το περιβάλλον).
 Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 Να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 Να γνωρίζει πολύ καλά μία δεύτερη ξένη γλώσσα, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Να διαθέτει μεταφορικό μέσο και το αντίστοιχο δίπλωμα οδήγησης.
 Να έχει γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: κειμενογράφοι,  λογιστικά 

φύλλα και παρουσιάσεις.
 Γνώσεις χρήσεις στατιστικών προγραμμάτων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες και  κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθυνθείτε στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος. τηλ.: 
26950-29870. fax: 26950-23499.
Με την κατάθεση αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει  να κατατίθενται  και  όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά τα οποία θα αποδεικνύουν τα προσόντα που διαθέτει ο υποψήφιος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ.

Αμαλία Δ. Καραγκούνη - Κύρτσου


