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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τίτλος θέσης:

Συντονιστής Προγράμματος ΙΒΑ

Αναφέρεται στον:

Διευθυντή

Συνεργάζεται με τον:

Επιστημονικό Συντονιστή Τομέα Διατήρησης

Αναφέρονται σε αυτόν:

Υπεύθυνος Δικτύου Caretakers

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Εσωτερικές




Μόνιμο προσωπικό ΕΟΕ
Επιστημονική Επιτροπή

Εξωτερικές








Κυβερνητικοί φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
Άλλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
IBA Caretakers
Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα
Ιδιωτικοί φορείς
BirdLife International

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:
Ο Συντονιστής Προγράμματος ΙΒΑ είναι υπεύθυνος για την σχεδίαση και εφαρμογή του
προγράμματος IBA της ΕΟΕ.
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
Ο Συντονιστής Προγράμματος ΙΒΑ είναι υπεύθυνος για:
1. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος IBA της ΕΟΕ.
2. Την παρακολούθηση και εναρμόνιση του προγράμματος αυτού στο διεθνές πρόγραμμα
ΙΒΑ της BirdLife.
3. Τον σχεδιασμό και συντονισμό της συλλογής και επικαιροποίησης των στοιχείων για τα ΙΒΑ
(για υφιστάμενες και υποψήφιες περιοχές).

Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε
πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους.
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4. Την εφαρμογή των ΙΒΑ κριτηρίων στις υποψήφιες περιοχές ΙΒΑ (αλλά και για την
επικαιροποίηση υφιστάμενων ΙΒΑ), καθώς και την ανάπτυξη εθνικών κριτηρίων, σε
συνεργασία με το BirdLife Secretariat.
5. Τον σχεδιασμό και την ψηφιοποίηση των ορίων των ΙΒΑ.
6. Την οργάνωση, παρακολούθηση και εισαγωγή στοιχείων στη βάση δεδομένων της ΕΟΕ για
τα ΙΒΑ, καθώς και στην WorldBird Database της BirdLife.
7. Τον σχεδιασμό και συντονισμό της παρακολούθησης των ΙΒΑ (συλλογή πληροφοριών σε
συνεργασία με άλλους φορείς, καθορισμός στόχων και μεθοδολογιών παρακολούθησης
κλπ).
8. Την επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος ΙΒΑ caretakers της ΕΟΕ, σε συνεργασία
με τον Υπεύθυνο Δικτύου Caretakers.
9. Την επιστημονική υποστήριξη στον σχεδιασμό δράσεων πολιτικής και στην εκπόνηση
θέσεων της ΕΟΕ, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Θεμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής και
τον Επιστημονικό Συντονιστή του Τομέα Διατήρησης.
10. Την παρακολούθηση των απειλών στα ΙΒΑ και τον σχεδιασμό δράσεων για την
αντιμετώπισή τους.
11. Τον συντονισμό και την επιστημονική υποστήριξη των εκπροσώπων της ΕΟΕ στους Φορείς
Διαχείρισης.
12. Την αξιολόγηση της υπάρχουσας πληροφορίας & δεδομένων και τον σχεδιασμό αναγκαίων
δράσεων σχετικά με τα ΙΒΑ και τα είδη προτεραιότητας διατήρησης της χώρας.
13. Την παρακολούθηση των διαδικασιών σχετικά με τον χαρακτηρισμό και τη διαχείριση των
ΖΕΠ από την πλευρά της Πολιτείας.
14. Την συμμετοχή σε συναντήσεις της Birdlife για καθορισμό προγράμματος και δράσεων
σχετικά με τα ΙΒΑ.

Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε
πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους.
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ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
1. Την αξιοποίηση των στοιχείων και της βάσης δεδομένων όπου χρειαστεί για υποστήριξη
άλλων δράσεων της ΕΟΕ ή/και ενημέρωση κοινού και φορέων.
2. Συναντήσεις με προσωπικό ΕΟΕ, εξωτερικούς συνεργάτες, εταίρους, αρμόδιους φορείς στα
πλαίσια του προγράμματος ΙΒΑ.
3. Επικουρική συμμετοχή σε άλλες δράσεις διατήρησης, που σχετίζονται με ΙΒΑ, του Τομέα
Διατήρησης.
4. Συγγραφή κειμένων για τον Οιωνό και άλλα έντυπα της ΕΟΕ κυρίως για το δίκτυο IBA και
τα είδη προτεραιότητας διατήρησης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•

Πτυχίο σε σχετική επιστήμη.

•

Αποδεδειγμένες γνώσεις σε θέματα ορνιθοπανίδας και κατανομής των ειδών στην
Ελλάδα.

•

Γνώση χρήσης λογισμικού GIS και Βάσεων Δεδομένων.

•

Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα συντονισμού προγραμμάτων.

•

Άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και αγγλικά.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•

Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετική επιστήμη.

•

2 χρόνια ελάχιστη προϋπηρεσία σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος.

•

Γνώσεις εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας

•

Εμπειρία σχετικά με το Πρόγραμμα ΙΒΑ.

•

Συμμετοχή στο Δίκτυο Caretakers.

•

Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους.

•

Εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα –δράσεις της ΕΟΕ ή άλλης περιβαλλοντικής
ΜΚΟ.
Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε
πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους.

