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 Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

Κουτάβου 

Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά 

Τηλ. & Fax: 26710 29258 

Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr 

             ainosnationalpark@gmail.com  

Ιστοσελίδα: www.aenosnationalpark.gr 

 

Αργοστόλι, 29/03/2021 

Αρ. Πρωτ.: 443 

 

 

 

Προς Φυσικά Πρόσωπα 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΟΥ (01/2021) 

 
Για την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στην υλοποίηση 

του Υποέργου 1 με τίτλο:  «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του Γεωπάρκου 

Κεφαλονιάς - Ιθάκης» της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & 

Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα 

Γεωπάρκα της UNESCO» με Κωδικό ΟΠΣ 5007956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ιόνια Νησιά 2014-2020». 

 

Αναθέτουσα Αρχή Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 

Αρ. Πρόσκλησης 01/2021 

Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής αιτήσεων 
09/04/2021 ώρα 14.00 

Χρηματοδότηση  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

(ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Πληροφορίες Τηλ. 26710 29258, Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης  

Email: ainosnationalpark@gmail.com 

 

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 

2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 

διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-2-2018) «Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις». 

3. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) με τον οποίο ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης 

Ε.Δ. Αίνου όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β/20-02-2018) «Φορείς 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν. 4412/2016 (Α΄147) περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τα άρθρα 2 

παράγραφος 1 σημείο 31 και 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης. 

5. Το Ν. 4314/2014 για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την Προγραμματικής Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και το Ν.4331/2015 
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ΦΕΚ (69/Α/2-7-2015) και ισχύει. 

6. Το Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις 

νομικών προσώπων και υπηρεσιών δημόσιου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (Α 161) και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 1. 

7. Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών  

στις εμπορικές συναλλαγές». 

8. Το Ν. 4013/2011 (A 204) “Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 

και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων… ” 

9. Το Ν.3861/2010 (Α 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

10. Το Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

11. Το Ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

12. Το Ν. 2121/1993 (Α΄25) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα». 

13. Το Π.Δ. 28/2015 (Α 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία». 

14. Το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρέωσης από του ς διατάκτες». 

15. Την με αρίθμ. 57654 (Β 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης». 

16. Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της 

υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με 

τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 

(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”. 

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

18. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541: Έγκριση των προϋπολογισμών 

οικονομικού έτους 2021 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΦΕΚ 5951/Β/31.12.2020). 

19. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20116/2787 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/07-03-2019) Υπουργική 

Απόφαση «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Αίνου». 

20. Τις διατάξεις του Κανονισμού εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και 
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παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, 

υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 999/Β/18-7-2005) ως προς το μέρος που δεν έχει 

καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και παραμένει σε ισχύ. 

21. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Αίνου Υ.Α. 27188/15-6-2005 (ΦΕΚ 999/B/18-7-2005). 

22. Την Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Αίνου. (Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60658/1583, ΦΕΚ 2886/Β/05-07-

2019). 

23. Την υπ’ αρίθμ. 8/12.06.2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα με την οποία ορίζεται 

Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα. 

24. Την υπ’ αριθ. 5η Απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης/13.01.2020 του Δ.Σ. του 

Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Ανάθεσης, Αξιολόγησης και 

Επιλογής, Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

25. Την με αριθμ. πρωτ. 1427/17.07.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Καταγραφή και 

παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με 

σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» με κωδικό ΟΠΣ 5007956 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 

26. Την με αριθμ. πρωτ. 2000/29.01.2020 Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου 

Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5007956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 

27. Την με αριθμ. πρωτ. 1317/27.11.2019 Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του 

Υποέργου 1 της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών 

του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της 

UNESCO» με Κωδικό ΟΠΣ 5007956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 

2014-2020». 

28. Την με αριθμ. πρωτ. 1267/14.08.2020 1η Τροποποίηση της Απόφαση Υλοποίησης με 

Ιδία Μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & 

Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα 

Γεωπάρκα της UNESCO» με Κωδικό ΟΠΣ 5007956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ιόνια Νησιά 2014-2020». 

29. Την πρόσληψη Γεωλόγου για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης του Γεωπάρκου 

Κεφαλονιάς-Ιθάκης. 

30. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 68/21.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΚΨΟ46Ψ848-1Ξ9 ΑΔΑΜ: 

21REQ008037210) πρωτογενές αίτημα για την διενέργεια της δαπάνης. 

31. Την με αριθ. 144/02.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΩΜ046Ψ848-ΕΑΑ, ΑΔΑΜ:21REQ008080888) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

32. Την υπ’ ριθμ. Πρωτ.323/26.03.2021 Απόφασης της 3ης Τακτικής 

Συνεδρίασης/26.03.2021 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 

(ΑΔΑ: ΨΡ9Μ46Ψ848-Φ6Γ) περί έγκρισης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

33. Των σε εκτέλεση ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή που απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

κοινωνικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 
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στο πλαίσιο υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο:  «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του 

Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης» της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων 

& Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα 

Γεωπάρκα της UNESCO» με Κωδικό ΟΠΣ 5007956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια 

Νησιά 2014-2020» προτίθεται να αναθέσει την υποστήριξη για την δημιουργία έκθεσης για το 

Γεωπάρκο και την στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Γεωπάρκου 

της Πράξης σε ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Αξιολόγηση των υφιστάμενων γεώτοπων και γεωδιαδρομών με βάση διεθνή κριτήρια 

και μεθοδολογίες αξιολόγησης συμβατά ως προς το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων 

της UNESCO. 

2. Γεωλογική επισκόπηση των περιοχών γύρω από τους υφιστάμενους 50 γεώτοπους του 

Γεωπάρκου, με καταγραφή των γεωλογικών χαρακτηριστικών τους, συλλογή 

γεωλογικών δειγμάτων για περαιτέρω επεξεργασία αλλά και κατάθεσή τους στη 

συλλογή ορυκτών, πετρωμάτων και απολιθωμάτων του Γεωπάρκου, και σύνταξη του 

γεωλογικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής γύρω από κάθε γεώτοπο. Η τελική μορφή 

των Γεωλογικών Χαρτών θα πρέπει να δοθεί σε αρχεία του λογισμικού ARC GIS. 

3. Γεωλογική επισκόπηση της ευρύτερης περιοχής του Γεωπάρκου, με σκοπό τον 

καθορισμό νέων γεώτοπων και γεωδιαδρομών με γεωλογική και φωτογραφική 

τεκμηρίωση.  

4. Δημιουργία παράλληλα σχετικού ενημερωτικού υλικού στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα για χρήση από το Φορέα ως πληροφοριακού υλικού για την ιστοσελίδα και τις 

ψηφιακές εφαρμογές του γεωπάρκου καθώς και για την δημιουργία αντίστοιχων 

ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλου πληροφοριακού υλικού. 

 

Η απασχόληση του ΠΕ Γεωλόγου στην έδρα του Φορέα Διαχείριση ή όπου αλλού απαιτηθεί 

θα είναι πλήρης και θα αποτυπώνεται σε μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων που θα εγκρίνονται 

αρμοδίως. 
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Πίνακας 1. Συνοπτικά στοιχεία της του υπό ανάθεση Έργου 

Τίτλος Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των 

Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του 

Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό 

την ένταξη του στα Γεωπάρκα της 

UNESCO» 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης  5007956 

Είδος Σύμβασης  Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Γεωλόγου 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται 

από την υπογραφή της Σύμβασης έως τις 

31.07.2022 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών  

09.04.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

14:00 

Τόπος διενέργειας  Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Ενημέρωσης Κουτάβου, Αργοστόλι, 28100, 

Κεφαλονιά 

Προϋπολογισμός που βαρύνει Π.Δ.Ε.  

ΣΑΕ 2018ΕΠ02210023 κωδ. ΣΑ Ε0221  

Χρηματοδότηση Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Ιόνια Νησιά 2014-2020» από τις Πιστώσεις 

του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 

της ΣΑΕ 2018ΕΠ02210023 

Πληροφορίες Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, 

Κεφαλονιά, 

Τηλ. & Fax: 26710 29258 

Ε-mail: mxanthakis@aenosnationalpark.com 

ainosnationalpark@gmail.com  
 

1. ΤΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ΅ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Το Έργο του Γεωλόγου προβλέπεται για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 της 

Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου 

Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5007956 και κωδικό ΣΑΕ 2018ΕΠ02210023 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια 

Νησια 2014-2020».  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ως υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση του 

Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης και για την υποστήριξη γεωλογικών δράσεων του Γεωπάρκου 

έχει σκοπό να υποστηρίξει την δημιουργία έκθεσης για το Γεωπάρκο και την στελέχωση των 

Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Γεωπάρκου με την πρόσληψη με Σύμβαση Έργου 
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ενός ΠΕ Γεωλόγου. Πιο συγκεκριμένα προκειμένου να υποστηριχθεί ο Φορέας Διαχείρισης, 

σε έργα υποστήριξης για τη καταγραφή και αξιολόγηση της γεωποικιλότητας και γεωλογικής 

κληρονομιάς του Γεωπάρκου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υφιστάμενων 

γεώτοπων και γεωδιαδρομών, γεωλογική χαρτογράφηση των υφιστάμενων γεώτοπων, 

καθορισμός νέων γεωτόπων και γεωδιαδρομών με γεωλογική και φωτογραφική τεκμηρίωση, 

συλλογή γεωλογικών δειγμάτων για τη δημιουργία αρχείου με γεωλογικά δείγματα και 

δημιουργία παράλληλα σχετικού ενημερωτικού υλικού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.  
 

Για την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αναλυτικά οι ακόλουθες 

εργασίες: 

1. Αξιολόγηση των υφιστάμενων γεώτοπων και γεωδιαδρομών με βάση διεθνή κριτήρια 

και μεθοδολογίες αξιολόγησης συμβατά ως προς το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων 

της UNESCO. 

2. Γεωλογική επισκόπηση των περιοχών γύρω από τους υφιστάμενους 50 γεώτοπους του 

Γεωπάρκου, με καταγραφή των γεωλογικών χαρακτηριστικών τους, συλλογή 

γεωλογικών δειγμάτων για περαιτέρω επεξεργασία αλλά και κατάθεσή τους στη 

συλλογή ορυκτών, πετρωμάτων και απολιθωμάτων του Γεωπάρκου, και σύνταξη του 

γεωλογικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής γύρω από κάθε γεώτοπο. Η τελική μορφή 

των Γεωλογικών Χαρτών θα πρέπει να δοθεί σε αρχεία του λογισμικού ARC GIS. 

3. Γεωλογική επισκόπηση της ευρύτερης περιοχής του Γεωπάρκου, με σκοπό τον 

καθορισμό νέων γεώτοπων και γεωδιαδρομών με γεωλογική και φωτογραφική 

τεκμηρίωση.  

4. Δημιουργία παράλληλα σχετικού ενημερωτικού υλικού στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα για χρήση από το Φορέα ως πληροφοριακού υλικού για την ιστοσελίδα και τις 

ψηφιακές εφαρμογές του γεωπάρκου καθώς και για την δημιουργία αντίστοιχων 

ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλου πληροφοριακού υλικού. 

 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Απαιτούμενα προσόντα  

• Πτυχίο ΠΕ Γεωλογίας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής. 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο των Γεωεπιστημών. 

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

• Δημοσιεύσεις σχετικές με το υπό ανάθεση έργο. 

• Προηγούμενη εμπειρία στην μελέτη της γεωποικιλότητας και την ανάδειξη και 

αξιολόγηση γεωτόπων. 

 

3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 

31/07/2022.  

Τα έξοδα μετακινήσεων εντός του Γεωπάρκου καλύπτονται από τον/την Ανάδοχο. Τα 

παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία 
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συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως 

άνω πρακτικό η επιτροπή παραλαβής εισηγείται την παραλαβή της υπηρεσίας, σύμφωνα με 

του όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και της Σύμβασης. 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική αμοιβή του Γεωλόγου ορίζεται στο ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

που αφορά στην συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών ως εμφανίζεται στην αναφερόμενη 2η 

τροποποίηση της ΑΥΙΜ του Υποέργου 1 της Πράξης, δηλαδή του ποσού των 15.000,00 ευρώ, 

που συμπεριλαμβάνει κάθε πιθανό κόστος που μπορεί να προκύψει όπως π.χ. ασφαλιστικές 

εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου ή Φ.Π.Α. 

 

5. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Το άτομο που θα επιλεγεί θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης 

ή όπου αλλού απαιτηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. 

 

6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν φυσικά πρόσωπα ΠΕ 

Γεωλόγοι για τα οποία ισχύουν τα κάτωθι: 

• Να είναι: 

❖ Έλληνες πολίτες. 

❖ Πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους 

περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. 

❖ Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται 

από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ 

Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την 

προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, 

αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). 

 

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε 

βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. 

 

• Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα 

που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

• Οι άρρενες ενδιαφερόμενοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

• Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης μαζί με 

δήλωση τους στην πρόταση υποψηφιότητας. 

• Να αποδέχονται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στη μη σύναψη της σύμβασης. 

• Να έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την πρόταση 
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υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

 

7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Ο φάκελος συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή 

αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

❖ Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Παράρτημα. 

❖ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 πέρι κάλυψης όλων όσων αναφέρονται στο 

κεφάλαιο 6 “Προϋποθέσεις Συμμετοχής” της παρούσας πρόσκλησης. 

❖ Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

❖ Βιογραφικό σημείωμα. 

❖ Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και λοιπών τίτλων που αναφέρονται στο 

βιογραφικό σημείωμα. 

❖ Τεκμήρια για την επαγγελματική προϋπηρεσία και άλλη εμπειρία που αναφέρεται στο 

βιογραφικό σημείωμα (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, ένσημα, τίτλοι κτήσης / αποδείξεις 

επαγγελματικής δαπάνης κλπ.). 

❖ Τεκμήρια γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

❖ Κάθε άλλο στοιχείο που δύναται να συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση της 

υποψηφιότητας. 

 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  

 
Η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα γίνει μετά από συγκριτική αξιολόγηση των 

αιτήσεων και βιογραφικών που θα τις συνοδεύουν. Αρχικά, θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις ως 

προς τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, όπως αποτυπώνονται στην παράγραφο 2 της 

παρούσας «Προσόντα». Οι αιτήσεις που πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα θα 

αξιολογηθούν συγκριτικά και η βαθμολογία τους θα διαμορφωθεί με βάση την ποιοτική 

αξιολόγηση και τα κριτήρια ως ακολούθως: 

 

Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση  

(σε αριθμό μορίων) 

1 Πτυχίο ΠΕ 

Γεωλογίας ή 

άλλο ισότιμο και 

αντίστοιχο της 

ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 

καθιστά την πρόταση 

απορριπτέα 

ON/OFF  

Βαθμός πτυχίου *2 μόρια 

 20 max 

2 Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Σπουδών σε 

αντικείμενο των 

Γεωεπιστημών 

 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 2 

καθιστά την πρόταση 

απορριπτέα 

ON/OFF  

Βαθμός πτυχίου *2 μόρια 

Ο διδακτορικός τίτλος παίρνει τον 

μέγιστο αριθμό μορίων 

20 max  

4 Γνώση της αγγλικής η μη πλήρωση του κριτηρίου 4 15 max 
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Γλώσσας   καθιστά την πρόταση 

απορριπτέα 

ON/OFF  

Καλή γνώση: 5 

Πολύ καλή γνώση: 10 

Άριστη γνώση: 15 

5 Δημοσιεύσεις 

σχετικές με το υπό 

ανάθεση έργο 

2 μόρια/ δημοσίευση 10 max 

6 Μελέτη 

γεωποικιλότητας και 

αξιολόγηση 

γεωτόπων  

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 

και σχετική 

εκπαίδευση/επιμόρφωση 

10 max 

7 Συνέντευξη 

 

Θα αξιολογηθεί η επάρκεια 

γνώσης και εμπειρίας. 

25 max 

 
Υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με την πρόσκληση είναι 

ο Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης, τηλ. Επικοινωνίας 2671029258 και  

Ε-mail: ainosnationalpark@gmail.com 

 
9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν κλειστό φάκελο στα γραφεία 

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχοντας εξωτερικά την επισήμανση “ΝΑ ΜΗΝ 

ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ “ Οι φάκελοι 

συμμετοχής θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

 

ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ  

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

για την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στην υλοποίηση της 

Πράξης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΟΠΩΝ & ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ 

ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΑ 

ΓΕΩΠΑΡΚΑ ΤΗΣ UNESCO 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 01/2021 

 

υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο 

πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου μέχρι τις 14.00 της 09/04/2021 

(τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της πρόσκλησης προσμετρούμενες 

από την επόμενη της ημέρας δημοσίευσης) (Περιβαλλοντικό Κέντρο Κουτάβου, Αργοστόλι, 

Κεφαλονιά). Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα 14.00 

είτε επί τόπου ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που 

θα παραληφθούν και θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη 

ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με 

ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από την σφραγίδα του 

ταχυδρομείου. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ουδεμία ευθύνη φέρει για τον 

χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των αιτήσεων που θα αποσταλούν. 

 

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
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1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των Προσφορών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4η Απόφαση (ΑΔΑ: 

Ω80Γ46Ψ848-Υ1Θ) της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης/21.01.2021τριμελή επιτροπή 

αξιολόγησης.  

2. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης 

έργου με τον/την επιλεχθέντα/είσα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.  

3. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ -ΔΙΚΑΤΣΑ.  

4. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς 

σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η 

σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε 

αξιώσεως των ενδιαφερομένων.  

5. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999). 

 
 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Δρ. Γεώργιος Δρακάτος 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου 
Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά 
Τηλ. & Fax: 26710 29258 
Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr 
             ainosnationalpark@gmail.com  
Ιστοσελίδα: www.aenosnationalpark.gr 
 

 

 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ  
Επώνυμο: ………………………………………… 
Όνομα: …………………………………………..... 
Διεύθυνση: ……………………………………….. 
Τηλ.: ……………………………………………… 
Κιν.: ………………………………………………. 
Email: ……………………………………………..  

 

 
Θέμα: Υποβολή Αίτησης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. Πρωτ. 
443/29-03-2021 
 
Σας υποβάλλω αίτηση με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά για την παροχή έργου Γεωλόγου 
στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του Γεωπάρκου 
Κεφαλονιάς - Ιθάκης» της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & 
Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα 
Γεωπάρκα της UNESCO» με κωδικό ΟΠΣ 5007956, που συγχρηματοδοτείται από 
Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση 
των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη 
του στα Γεωπάρκα της UNESCO» ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 
2014-2020». 
 

 Αποδέχομαι πλήρως το περιεχόμενο της πρόσκλησης, δηλαδή τους όρους και τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής 
σύμβασης. 

 
Συνημμένα: 
1) 
2) 
3) 

 
Αργοστόλι,      /       /2020 

(Υπογραφή) 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

  
 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου 
Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά 
Τηλ. & Fax: 26710 29258 
Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr 
             ainosnationalpark@gmail.com  
Ιστοσελίδα: www.aenosnationalpark.gr 
 

 

 

 

 

 

 
ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

 
Τίτλος:  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΟΣ (1) Γεωλόγου ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του 
Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης» της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των 
Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του 
στα Γεωπάρκα της UNESCO» με κωδικό ΟΠΣ 5007956, που συγχρηματοδοτείται από 
Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση 
των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη 
του στα Γεωπάρκα της UNESCO» ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 
2014-2020». 
Σώμα Κειμένου: 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σύμφωνα με την Απόφαση υπ’ αρ. 16η (ΑΔΑ: 
ΨΡ9Μ46Ψ848-Φ6Γ) της 3ης/26.03.2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για 
τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Καταγραφή, 
Ανάδειξη & Προβολή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης» της Πράξης «Καταγραφή και 
παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με 
σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» με κωδικό ΟΠΣ 5007956, που 
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης 
«Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου 
Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» ενταγμένη στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Περιγραφή προκηρυσσόμενων θέσεων 
 
Περιγραφή Χορηγούμενης Θέσης 1: ΠΕ Γεωλόγων 
 
Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. 
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