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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Π.Α.Υ.

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ.4δ του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ β’ 234/09)

2. Tην 8/13 Α.Ε.Ε. του ΣΠΑΥ με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2013, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LEONARDO DA 
VINCI

3. Tην 5408/16-4-2013 Βεβαίωση ΑΣΕΠ

4. Tην 42029/34752/8-8-2013 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
θέμα «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου»

5. Tην 81/13 Α.Ε.Ε. με θέμα τον καθορισμό ειδικοτήτων, των εγκριθέντων 
συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2013.

6. Tην 57914/47350/7-11-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Σύνδεσμο 
Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Τη  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου με  συνολικά  ένα (1)  άτομο  για  την 
κάλυψη  αναγκών  του  Συνδέσμου  Προστασίας  και  Ανάπτυξης  Υμηττού  – 
Σ.Π.Α.Υ.,  με  αντικείμενο  την  εκτέλεση  του  συγχρηματοδοτούμενου 
προγράμματος LEONARDO DA VINCI:

Κ.Α. Τίτλος έργου ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

101 Manager  &  researcher  για το 
πρόγραμμα LEONARDO  DA 
VINCI (2012-GR1-LEO05-10056)

12 μην. ΠΕ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

1

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

─ Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

─ Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής 
γλώσσας η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής 
εκπαιδευτικής αρχής.
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─ Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ 
της ημεδαπής περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των προγραμμάτων σπουδών επιλογής. Σε 
περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη 
αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη 
αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο αναγνωρίσεως 
επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

─ Να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και 
διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου επιτόπου σε συνεργασία με 
τους εταίρους του προγράμματος.

─ Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις μέχρι την 
ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

─ Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Manager & researcher για το πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI (2012-GR1-
LEO05-10056).
Κωδικός Απασχόλησης: 101
Διάρκεια: 12 μήνες

Συνοπτική περιγραφή: Manager & researcher για την υλοποίηση της δράσης «New 
Skills for New Jobs in the Forest Sector» (DRYMOS) του  συγχρηματοδοτούμενου 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo Da Vinci Programme - Transfer of Innovation 
project  of  Lifelong Learning Programme, Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας e-
learning  για  δασικά  θέματα,  που  θα  απευθύνεται  σε  δασικό  επιστημονικό 
προσωπικό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

─ Βασικός τίτλος σπουδών: ΠΕ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΥ

─ Άσκηση Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

─ Πρόσφατη τουλάχιστον  τριετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον 
τομέα  της  υποστήριξης  διαδικασιών  συγχρηματοδοτούμενων  από  την 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  προγραμμάτων  με  έμφαση  στον  τομέα  της 
παρακολούθησης ροών εργασίας, εγγράφων και οικονομικής πληροφορίας. 

─ Πρόσφατη  τουλάχιστον  διετής  αποδεδειγμένη  εμπειρία  ως  Forest  Manager 
(επιβλέπων Δασικός Επιστήμονας) σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

─ Εμπειρία  ως  Coordinator  (Συντονιστής)  φορέα  –  εταίρου  σε  ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα.

─ Εμπειρία σε διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων. 

─ Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

─ Γνώση χειρισμού Η/Υ
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ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
─ Ικανότητες οργάνωσης, λήψης πρωτοβουλιών, επίτευξης αποτελεσμάτων υπό 

χρονική πίεση και επικοινωνίας για την παρουσίαση, περιγραφή και συγγραφή 
της εργασίας  που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του προγράμματος 

─ Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα διενέργειας δημοπρασιών για προμήθειες, 
εργασίες και υπηρεσίες στο πλαίσιο του δημόσιου λογιστικού

─ Αποδεδειγμένη εμπειρία σε οργάνωση, συγγραφή και κατάθεσης προτάσεων 
για Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα  

─ Δυνατότητα συμμετοχής σε συσκέψεις – συναντήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό.

─ Ικανότητα χρήσης και εξοικείωση με κοινωνικά δίκτυα 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία του 
Συνδέσμου Λεωφ. Καρέα 12, Βύρωνα, μέχρι τη Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 με τα 
ακόλουθα:

1. Αίτησή του συμπληρωμένη με τα στοιχεία του υποψηφίου 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 άρθρ. 8, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο 
στην οποία θα δηλώνεται 

a. η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος 

b. η χρονική διαθεσιμότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και 
διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου επιτόπου σε 
συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος. 

c. Για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων μέχρι την 
ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές. 

d. Η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Αιτήσεις οι οποίες περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο στα γραφεία του ΣΠΑΥ μετά 
την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από το βιογραφικό σημείωμα και την 
υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου δεν εξετάζονται.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ / ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης υπηρεσιών του ΣΠΑΥ. 
Ο επιλεγμένος θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην 
οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου και ο τρόπος πληρωμής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η Παρούσα αναρτάται στο δικτυακό τόπο του ΣΠΑΥ http  ://  www  .  spay  .  gr   και στο 
δικτυακό τόπο http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /  .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Π.Α.Υ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
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