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ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

 

Σν Ιλζηηηνύην Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ θαη Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξντόλησλ 

(Ι.Μ.Γ.Ο. & Σ.Γ.Π.) πνπ εδξεύεη ζηα Ιιίζηα, ηέξκα Αιθκάλνο Αζήλα, ιακβάλνληαο ππόςε: 

 

1. Σνλ Καλνληζκό πξνκεζεηώλ ηνπ ΔΘΙΑΓΔ όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

2. Σν από 17-6-2013 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ Γξα Γεσξγίνπ Καξέηζνπ επηζηεκνληθά 

ππεύζπλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο: LIFE11NAT/GR/1014 “ForOpenForests” «Conservation 

of Priority Forests and Forest Openings in “Ethnikos Drymos Oitis” and “Oros 

Kallidromo” of Sterea Ellada» ρξεκαηνδνηνύκελν από ηε Δ.Δ  
3. Σελ κε ΑΓΑ: ΒΛ46ΟΞ3Μ-ΦΦΦ θαη κε αξηζ. πξση. 1044/17-6-2013 Απόθαζε έγθξηζεο 

αλάζεζεο έξγνπ. 

4. Σν Σερληθό Γειηίν ηνπ έξγνπ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 

 

όηη ελδηαθέξεηαη λα απαζρνιήζεη,  έλαλ (1) Γαζνιόγν ΠΔ σο εμήο:  

 

Διδικόηηηα Διδικά Σσπικά Προζόνηα 

ΠΔ – Γαζνιόγνο  κε 

εμεηδίθεπζε ζηε 

Γαζηθή Ληβαδνπνλία 

1. Πηπρίν ΠΔ Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο. 

2. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο (PhD θαη ειιείςεη απηνύ MSc) ζηε Γαζηθή 

Ληβαδνπνλία. 

3. Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

4. Δκπεηξία (ηεθκεξησκέλε κε έγγξαθα) ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

θαηά πξνηίκεζε επξσπατθά, κε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηε 

Ληβαδνπνλία 

5. Δξεπλεηηθή εκπεηξία ζρεηηθή κε ηε κέηξεζε ηεο ιηβαδηθήο 

βιάζηεζεο θαη παξαγσγήο θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά αγξνηηθώλ 

(κεξπθαζηηθώλ) δώσλ ζε δαζηθνύο βνζθνηόπνπο, απνδεηθλπόκελε 

κε δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζε δηεζλή ή ειιεληθά επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά ή ζπλέδξηα. 

 

Η απαζρόιεζε ζα γίλεη κε δηαδηθαζία κίζζσζεο έξγνπ θαη δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ θαη  ζα 

έρεη δηάξθεηα πελήληα δύν (52) κελώλ. Σν κέγηζην εξγνιαβηθό αληάιιαγκα ζα αλέξρεηαη ζην 

πνζό ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ επξώ, 4.500 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ). Σα θαζήθνληα πνπ ζα αλαηεζνύλ ζηνλ ελ ιόγσ επηζηήκνλα αθνξνύλ κέξνο ησλ 

θαησηέξσ Γξάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
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- Γξάζε C.3: πκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο βόζθεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηεο 

μπιώδνπο βιάζηεζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ επνρηθώλ ιηκλίσλ (κε θσδηθό Natura 

3170) θαη ησλ νξεηλώλ πννιίβαδσλ (κε θσδηθνύο Natura 6210 θαη 6230). 

- Γξάζε D.2. πκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο παξαθνινύζεζεο ησλ επηπηώζεσλ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ νξεηλώλ πννιίβαδσλ. 

 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. Τπεύζπλε δήισζε όηη ν ελδηαθεξόκελνο έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη. 

2. Κιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

3. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

4. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ 

γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

5. Πιήξεο βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

6. Βεβαίσζε εκπεηξίαο ή θαη όπνην άιιν δηθαηνινγεηηθό ηελ απνδεηθλύεη (π.ρ. έλζεκα). 

7. Αληίγξαθα επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ. 

 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

 

Η επηινγή κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη ύζηεξα από εθηίκεζε ησλ ηππηθώλ θαη 

νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ ηνπο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ, από ηελ Δπηηξνπή 

πξνκεζεηώλ, δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ, κηζζώζεσλ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ ΙΜΓΟ 

& ΣΓΠ (ΑΓΑ:Β4Μ946ΦΥΛΓ-ΑΟΞ θαη αξ. πξση.: 8148/18.12.2012 Απόθαζε ηνπ 

Γηεπζύλνληα πκβνύινπ ηνπ ΔΛΓΟ «Γήκεηξα»). 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ  ΤΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απηνπξνζώπσο ή κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξεκέλε από Γεκόζηα αξρή, κόλν ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ καο Σέξκα Αιθκάλνο Ιιίζηα ΣΚ 11528, όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 

εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο αλαξηήζεώο 

ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο Τπεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο από 5.7.2013  έσο  11.7.2013. 

 

Ο Αναπληρωηής Γιεσθσνηής 

 

 

 

Γρ. Παναγιώηης Σζόπελας 

Σακηικός Δρεσνηηής 
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