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3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
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"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Άστρος, 21/08/2007
Αρ. Πρωτ.: 138

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ
Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού στα πλαίσια του
έργου «Έργα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Όρους ΠάρνωναΥγρότοπου Μουστού και λειτουργία ΦΔ», Μέτρο 8.1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 20002006 και ύστερα από την υπ’ αριθ. 1/12-06-2007 συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε χώρα της Ε.Ε. να
εκδηλώσουν, εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, ενδιαφέρον
συνοδευόμενo από Προσφορά για την σύναψη σύμβασης έργου στις εξής
ειδικότητες:
Α. Λογιστής-Φοροτεχνικός: παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της οικονομικής
διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης (ταμείο/μισθοδοσία/θέματα προσωπικού)
καθώς και τη λογιστική παρακολούθηση του έργου ΕΠ.ΠΕΡ.
Β. Ορκωτός λογιστής: έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, υποβολή
οικονομικού απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ. στην αρμόδια
Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Γ. Δικηγόρος: νομική υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης στο Άστρος
Αρκαδίας και όπου αλλού απαιτείται από το έργο.

1. Απαραίτητα προσόντα ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:
Για την κατηγορία Α (Λογιστής-Φοροτεχνικός):


Πτυχίο ανωτάτων (ΑΕΙ) Οικονομικών Σχολών, ή οποιοδήποτε συναφή πτυχίο
σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οικονομικής
κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.



Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού.



Εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.



Εμπειρία λογιστηρίου και θεμάτων προσωπικού επιχείρησης ιδιωτικού
τομέα τουλάχιστον 2 ετών.



Διαχείριση βιβλίων Γ’ κατηγορίας με αναλυτική λογιστική.



Γνώση προγραμμάτων μηχανογραφημένης λογιστικής.

Για την κατηγορία Β (Ορκωτός Λογιστής):


Πτυχίο ανωτάτων (ΑΕΙ) Οικονομικών Σχολών, ή οποιοδήποτε συναφή πτυχίο
σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οικονομικής
κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.



Πιστοποίηση Ορκωτού Λογιστή.



Γνώση προγραμμάτων μηχανογραφημένης λογιστικής.

Για την κατηγορία Γ (Δικηγόρος):


Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Νομικών επιστημών, Δικηγόρος.



Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 έτη.



Γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα δικαίου περιβάλλοντος και σε θέματα
διοικητικού δικαίου.

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (Για όλες τις κατηγορίες):


Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για
συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.



Φωτοτυπία της ταυτότητάς τους (επικυρωμένη).



Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.



Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών ή και άλλων τίτλων εκπαίδευσης ή
πρόσθετης επιμόρφωσης αν υπάρχουν (επικυρωμένα).



Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών
δραστηριοτήτων.



Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.

Συγκεκριμένα για την κατηγορία Γ (Δικηγόρος):


Περιγραφή

εμπειρίας

σε

αντικείμενα

δικαίου

περιβάλλοντος

και

διοικητικού δικαίου.

3.

Χρονοδιάγραμμα: η διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται σε 16 μήνες. Για την
κατηγορία Β (Ορκωτός Λογιστής): η διάρκεια της υπηρεσίας αφορά την χρήση
του έτους 2008.

4. Προϋπολογισμός:


Κατηγορία Α [Λογιστής-Φοροτεχνικός]: μέχρι 6.400,00 €
(συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.).



Κατηγορία Β [Ορκωτός Λογιστής]: μέχρι 4.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο
Φ.Π.Α.).



5.

Κατηγορία Γ [Δικηγόρος]: μέχρι 9.500,00 €.

Διαδικασία συμμετοχής: Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται

αυτοπροσώπως

ή

θα

αποστέλλονται

ταχυδρομικώς

με

επιστολή

στα

προσωρινά γραφεία του ΦΔ στην διεύθυνση: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ,
Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ. 22001, μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου 2007. (Πληροφορίες: κα.
Βαξεβανίδου Ζαφείρω, κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική, Τηλ. Επικ:.: 2755024000, 27550-23711, Φαξ: 27550-29060, E-mail: fdparnonas@gmail.com).

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού του Φορέα. Η τήρηση
των στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική.

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χατζηγιάννης Γεώργιος

