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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

 

1. Το τεχνικό δελτίο του έργου «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αξίας Δασικής Γης στην 

Ελλάδα» 

2. Το με αρ.πρωτ. 1099/7.7.2014 υπηρεσιακό σημείωμα του Επιστημονικά Υπευθύνου του 

έργου «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα» Δρα Γαβριήλ 

Ξανθόπουλου. 

3. Την με ΑΔΑ ΩΟΣ7ΟΞ3Μ-ΝΞΗ και αρ. πρωτ. 17033/9.7.2014 Απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης. 

4. Την με ΑΔΑ 6ΟΤΦΞ3Μ-ΚΣΛ και αρ. πρωτ. 1145/10.7.2014 έγκριση ανάθεσης έργου. 

 

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών 

Προϊόντων που εδρεύει στα Ιλίσια, τέρμα Αλκμάνος, Αθήνα, ενδιαφέρεται να αναθέσει την 

εκτέλεση εργασιών σε  έναν ΠΕ δασολόγο ή ΤΕ δασοπόνο, με σύμβαση ανάθεσης έργου για 

τις ανάγκες του έργου «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα» ως 

εξής: 

 

 

 

Ειδικότητα Ειδικά Τυπικά Προσόντα 

ΠΕ – 

Δασολόγος   

ή  

ΤΕ- 

Δασοπόνος 

1) Αναγνωρισμένο πτυχίο Δασολογίας ή Τμήματος Δασοπονίας ΤΕΙ  

2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Ph.D. ή ελλείψει τούτου Μ.Sc.) σε δασική 

οικονομική ή/και πληροφορική (δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή). 

3) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας αποδεικνυόμενη από Proficiency in 

English ή σπουδές και πτυχίο σε Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο.  

4) Γνώση και εμπειρία στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

(GIS) (ArcGIS). 

5) Εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων  

6) Εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.  
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Τα γενικά καθήκοντα που θα ανατεθούν περιλαμβάνουν:  

 Συνεργασία στην εκπόνηση μεθοδολογίας υπολογισμού της αξίας της δασικής γης. 

 Συλλογή στοιχείων (βιβλιογραφικά, στατιστική υπηρεσία, δεδομένα Ειδικής 

Γραμματείας Δασών, κλπ.) σχετικά με το παραπάνω αντικείμενο και οργάνωση βάσης 

δεδομένων. 

 Συμβολή στον υπολογισμό της αξίας των δασών της Ελλάδας και χαρτογραφική 

παρουσίαση με τη βοήθεια μοντέλων και γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών 

(GIS). 

 Ανάπτυξη εφαρμογών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Windows & Internet (online)) για 

τον υπολογισμό της αξίας της δασικής γης. 

 Δημιουργία ιστοσελίδας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και τη διάθεση 

των εφαρμογών στο διαδίκτυο. 

 Οργάνωση και υποστήριξη ημερίδων και συναντήσεων. 

 Συνεργασία στη συγγραφή αναφορών, παραδοτέων και δημοσιεύσεων. 

Η προβλεπόμενη αμοιβή για το συνολικό έργο ανέρχεται μέχρι του ποσού των 19.666,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η διάρκειά του θα είναι δέκα (10) μήνες. Η αμοιβή θα 

καλυφθεί από το προαναφερόμενο έργο. Θα καταβληθεί  στον συνεργάτη τμηματικά, 

σύμφωνα με την πρόοδο του έργου, τη ροή χρηματοδότησής του και με την προσκόμιση από 

εκείνον του απαιτούμενου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών καθώς και της βεβαίωσης 

ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Επί της αμοιβής θα γίνονται οι νόμιμες 

παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιέχουν γραπτή προσφορά (σε σφραγισμένο 

φάκελο), συνοδευόμενη από: 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι: 

 Έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους και αποδέχονται. 

 Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες 

 Δεν θα απασχολούνται κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο 

 Δεν θα παρέχουν το σύνολο του έργου στο χώρο του Ινστιτούτου, εκτός από 

εκείνο που η πραγματοποίησή του επιβάλλει την παρουσία των αναδόχων 

στους χώρους του και δε θα τελούν υπό την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας, 

αλλά μόνο του επιστημονικά υπευθύνου. 

 Οικονομική προσφορά. 

 Βιογραφικό σημείωμα. 

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας (επικυρωμένο). 

 Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και του πιστοποιητικού γνώσης 

της Αγγλικής γλώσσας. 

 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου «ότι έχει τις γνώσεις και εμπειρία για την  

ανάπτυξη εφαρμογών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο διαδίκτυο (online)» 

συνοδευόμενη από ανάλογο πιστοποιητικό (π.χ. ECDL) ή αποδεδειγμένη 

επαγγελματική εμπειρία. 

 Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά 
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ερευνητικά προγράμματα ή όποιο άλλο δικαιολογητικό την αποδεικνύει (π.χ. ένσημα, 

δελτία παροχής υπηρεσιών). 

 Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης. 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα θα γίνει από την 

Επιτροπή προμηθειών, διενέργειας διαγωνισμών, μισθώσεων και αξιολόγησης προσφορών 

του Ι.Μ.Δ.Ο. & Τ.Δ.Π. (ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΞ3Μ-3Β7 και αρ. πρωτ.: 8/10.01.2014 Απόφαση του 

Διευθύνοντα Συμβούλου του ΕΛΓΟ «Δήμητρα»). 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την οικονομική προσφορά - αίτηση με τα σχετικά 

δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από Δημόσια αρχή, μόνο στη 

Γραμματεία του Ινστιτούτου μας, Τέρμα Αλκμάνος Ιλίσια ΤΚ 11528, όλες τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την 

επόμενη της αναρτήσεώς της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου Ζωγράφου. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 15.7.2014 έως και 

21.7.2014. 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Η  πρόκληση αυτή θα αναρτηθεί στον Δήμο Ζωγράφου και  στο Ινστιτούτο Μεσογειακών 

Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων. 

 

 

 

 

              Ο  Διευθυντής   

 

   

 

Δρ Γεώργιος Καρέτσος 

Αναπληρωτής Ερευνητής 
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