INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.21 13:32:53
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Ω8Χ46ΨΖΥ1-3ΧΑ

Ξάνθη, 21/12/2017
Αρ.Πρωτ. 30295
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αρ.
395/20.12.2017 λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826) που κυρώθηκε με
το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010,
β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν.2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 23
του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005, που διατηρήθηκαν σε
ισχύ μετά τη δημοσίευση του Ν.3812/2009, αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58
του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.09.2011) και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 του
Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α΄159)
για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
Α.ΜεΑ. ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ»/AGRI-ABILITY, με ΚΕ 81979 και Επιστημονικά
Υπεύθυνo τoν κ. Χατζησαββίδη Χρήστο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 15%) στο πλαίσιο του διμερούς
διασυνοριακού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014 –
2020», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις προς σύναψη έως δύο (02)
συμβάσεων μίσθωσης έργου.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Οι αγροτικές περιοχές αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας και παρουσιάζουν πλήθος
ευκαιριών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, ωστόσο για τα άτομα με αναπηρία περιοριστικοί
παράγοντες για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελούν η έλλειψη πρακτικών
γνώσεων και δεξιοτήτων προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, η περιορισμένη γνώση της αγοράς
και των τεχνικών ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρήσεων, καθώς και η έλλειψη υποστήριξης.
Στόχος του έργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Α.ΜεΑ. ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ»/AGRI-ABILITY είναι να προωθήσει την επιτυχημένη και ανταγωνιστική κοινωνική
επιχειρηματικότητα των ατόμων με αναπηρία στις αγροτικές περιοχές. Για τον σκοπό αυτό στο
πλαίσιο του έργου: (1) θα αναλυθεί το πλαίσιο και οι ευκαιρίες δραστηριοποίησης στον
αγροτικό και αγροτουριστικό τομέα, (2) θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια και ασκήσεις πεδίου
για την κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν
θεωρητική και πρακτική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη επιχειρήσεων καθώς και την
τροποποίηση & χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού,

1
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αγροικοσυστημάτων με έμφαση στην καλλιέργεια ανθοκομικών, καλλωπιστικών, αρωματικών
και

οπωροφόρων

επιχειρήσεων

και

φυτών

καθώς

και

δραστηριοτήτων,

στην

και

ανάπτυξη

(3)

θα

και

διαχείριση

δημιουργηθεί

αγροτουριστικών

ψηφιακή

θερμοκοιτίδα

εκπαίδευσης, δικτύωσης και υποστήριξης με εργαλειοθήκη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον
αγροτικό και αγροτουριστικό τομέα. Το έργο συμβάλλει καθοριστικά: (α) στην προώθηση της
έξυπνης, αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
EUROPE 2020, (β) στην υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τροφίμων (FAO) για προώθηση της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε αγροτικές περιοχές και (γ) στην
υλοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων για προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα.
(ΘΕΣΗ 1): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Γεωπονίας (Έδρα απασχόλησης Ορεστιάδα)
Αντικείμενο Απασχόλησης
Συμμετοχή στην:


Ανάπτυξη

δράσεων

κατάρτισης

σε

θέματα

ορθολογικής

διαχείρισης

αγρο-

οικοσυστημάτων και εδαφοϋδατικών πόρων


Εκπόνηση οδηγού τεχνικών λύσεων και εξοπλισμού διαχείρισης αγροικοσυστημάτων για
άτομα με προβλήματα κινητικότητας



Ανάλυση θεσμικού και επιχειρησιακού πλαισίου δραστηριοποίησης στον αγροτικό και
αγροτουριστικό τομέα που ειδικότερα θα περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και
λειτουργίας αγροτικών κοινωνικών επιχειρήσεων



Ανάλυση αγοράς και ευκαιριών για τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στον αγροτικό
τομέα και στον τομέα εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στον αγροτουρισμό



Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την ηλεκτρονική εκπαίδευση ενηλίκων



Απογραφή κοινωνικής επιχειρηματικότητας αγροτικού τομέα για τις ανάγκες δικτύωσης
των τελικών χρηστών



Τεχνικές και συντονιστικές επιτροπές του έργου καθώς και στις διασυνοριακές
συνδιασκέψεις με τους εταίρους του έργου

Απαραίτητα προσόντα:


Πτυχίο ή δίπλωμα ΠΕ Γεωπονίας



Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την οικολογία και τη
διαχείριση οικοσυστημάτων



Πιστοποιημένη γνώση χρήσης βασικών προγραμμάτων Η/Υ



Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας



Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη
απαλλαγή από αυτές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
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Συνεκτιμώμενα προσόντα:


Εμπειρία σε ευρωπαϊκά Προγράμματα/Έργα (διασυνοριακά ή/και διαπεριφερειακά ή/και
διακρατικά)



Εμπειρία σε έργα ορθολογικής διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων για την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων



Εμπειρία στην παροχή ψηφιακών/ηλεκτρονικών υπηρεσιών εκπαίδευσης



Εμπειρία στην ανάλυση του περιβάλλοντος ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας
στον αγροτικό και τουριστικό τομέα



Εμπειρία σε έργα ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού (πχ αγροτουρισμός,
οικοτουρισμός) ή/και πράσινης επιχειρηματικότητας



Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τη Γεωπονία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Κριτήριο

Βαθμολόγηση

1

Πτυχίο Γεωπονίας

ΠΕ

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

2

Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Ειδίκευσης σε αντικείμενο
συναφές
με
την
οικολογία
και
τη
διαχείριση
οικοσυστημάτων

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

3

Πιστοποιημένη
γνώση
χρήσης
βασικών
προγραμμάτων Η/Υ

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

4

Πιστοποιημένη
γνώση
της
γλώσσας

άριστη
Αγγλικής

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

5

Εμπειρία σε ευρωπαϊκά
Προγράμματα/Έργα
(διασυνοριακά
ή/και
διαπεριφερειακά
ή/και
διακρατικά)

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

1 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως
24 μόρια

6

Εμπειρία
σε
έργα
ορθολογικής διαχείρισης
εδαφοϋδατικών
πόρων
για
την
παραγωγή
αγροτικών προϊόντων

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

1 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως
20 μόρια

7

Εμπειρία στην παροχή
ψηφιακών/ηλεκτρονικών
υπηρεσιών εκπαίδευσης

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

1,5 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως
12 μόρια

3
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Σημαντικότητα Κριτηρίου
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8

Εμπειρία στην ανάλυση
του
περιβάλλοντος
ανάπτυξης
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
στον
αγροτικό
και
τουριστικό τομέα

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

1,5 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως
12 μόρια

9

Εμπειρία
σε
έργα
ανάπτυξης εναλλακτικού
τουρισμού
ή/και
πράσινης
επιχειρηματικότητας

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

1,5 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως
12 μόρια

10

Διδακτορικό Δίπλωμα σε
αντικείμενο συναφές με
τη Γεωπονία

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

20 μόρια

11

Εκπληρωμένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις για τους
άρρενες υποψηφίους ή
νόμιμη απαλλαγή από
αυτές

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή/και
δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η διάρκεια συμμετοχής σε
διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στις σχετικές
συμβάσεις.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως

05/10/2019 και η αμοιβή ορίζεται έως του

ποσού των € 43.218,00 (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων). Για τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι δυνατή η
τροποποίηση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης του έργου και του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της, έως τη λήξη του έργου, εφόσον δεν έχει λήξει ή παραταθεί, το έργο στο
πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση. Το έργο θα υλοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

(ΘΕΣΗ 2): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Γεωπονίας (Έδρα απασχόλησης Ορεστιάδα)
Αντικείμενο Απασχόλησης


Ανάπτυξη

εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων

σε

θέματα

ανθοκομίας,

λαχανοκομίας,

κηπουρικής, πολλαπλασιαστικού υλικού και καλλιεργητικών φροντίδων και ειδικότερα
στο σχεδιασμό και προετοιμασία μαθημάτων, την οργάνωση των χώρων ανάπτυξης
εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων,

δημιουργία

εκπαιδευτικού

υλικού,

προετοιμασία

σποροκλινών και αναπαραγωγή φυτωρίων για τη διενέργεια εκπαιδευτικών μαθημάτων
σε θεωρητικό/πρακτικό επίπεδο, σύνταξη φύλλων αξιολόγησης
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Εκπόνηση εκπαιδευτικών οδηγών καλλιέργειας για λαχανοκομικά είδη, οπωροφόρα,
ανθοκομικά, καλλωπιστικά και αρωματικά φυτά που θα περιλαμβάνουν τεχνικές
πολλαπλασιασμού, καλλιέργειας και φυτοπροστασίας

Απαραίτητα προσόντα:


Πτυχίο ή δίπλωμα ΠΕ Γεωπονίας



Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την καλλιέργεια
οπωροκηπευτικών



Πιστοποιημένη γνώση χρήσης βασικών προγραμμάτων Η/Υ



Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας



Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη
απαλλαγή από αυτές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης

Συνεκτιμώμενα προσόντα:


Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπαίδευση-κατάρτιση ενηλίκων σε θέματα ανθοκομίας
ή/και καλλωπιστικών φυτών



Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπαίδευση-κατάρτιση ενηλίκων σε θέματα
οπωροκηπευτικών ή/και λαχανοκομίας



Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τη Γεωπονία



Πιστοποιημένη Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ΑΣΠΑΙΤΕ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Κριτήριο

1

Πτυχίο Γεωπονίας

ΠΕ

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

2

Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Ειδίκευσης σε αντικείμενο
συναφές
με
την
καλλιέργεια
οπωροκηπευτικών

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

3

Πιστοποιημένη
γνώση
χρήσης
βασικών
προγραμμάτων Η/Υ

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

4

Πιστοποιημένη
γνώση
της
γλώσσας

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

5

δίπλωμα

Σημαντικότητα Κριτηρίου

άριστη
Αγγλικής

Βαθμολόγηση
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5

Αποδεδειγμένη εμπειρία
στην
εκπαίδευσηκατάρτιση ενηλίκων σε
θέματα ανθοκομίας ή/και
καλλωπιστικών φυτών

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

1,5 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως
40 μόρια

6

Αποδεδειγμένη εμπειρία
στην
εκπαίδευσηκατάρτιση ενηλίκων σε
θέματα οπωροκηπευτικών
ή/και λαχανοκομίας

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

1,5 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως
30 μόρια

7

Διδακτορικό Δίπλωμα σε
αντικείμενο συναφές με
τη Γεωπονία

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

20 μόρια

8

Πιστοποιημένη Παιδαγωγική
και
διδακτική
επάρκεια ΑΣΠΑΙΤΕ

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

10 μόρια

9

Εκπληρωμένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις για τους
άρρενες υποψηφίους ή
νόμιμη απαλλαγή από
αυτές

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή/και
δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η διάρκεια συμμετοχής σε
διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στις σχετικές
συμβάσεις.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως

05/07/2019 και η αμοιβή ορίζεται έως του

ποσού των € 30.660,00 (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων). Για τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι δυνατή η
τροποποίηση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης του έργου και του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της, έως τη λήξη του έργου, εφόσον δεν έχει λήξει ή παραταθεί, το έργο στο
πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση. Το έργο θα υλοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν i) πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(επισυνάπτεται) στην οποία θα αναφέρεται η θέση ενδιαφέροντος (μία εκ των δύο)
συνοδευόμενη από ii) βιογραφικό σημείωμα, iii) απλά αντίγραφα εκ των πρωτότυπων τίτλων
σπουδών καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της πρότασης και το
βιογραφικό τους σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους τον
αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το αντικείμενο
του έργου.
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2. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον
επιλεχθέντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα.
4. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
5. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών
χορηγηθεί

από

και

μεταπτυχιακών)

ιδρύματα

του

αποτελούν

εξωτερικού

απαιτούμενο

πρέπει

να

τυπικό

συνοδεύονται

προσόν
από

και

έχουν

πιστοποιητικά

αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
6. Η απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή άλλο επίσημο
τεκμηριωτικό υλικό (ως αναφέρεται παραπάνω).
7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγνωστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου
έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν
κατ’ ιδίαν.
8. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των επιλεχθέντων με άλλους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της
παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
10. Ο ΕΛΚΕ/ΔΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη συμβάσεων, δεδομένου ότι
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών,
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερόμενων.
11. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 καθορισμός προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό
με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1. Π.Δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28
του Π.Δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
12. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης
των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής)
δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του ως
άνω πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτηση του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999).
Επισημαίνεται ότι:

7

ΑΔΑ: 6Ω8Χ46ΨΖΥ1-3ΧΑ

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά (ημερομηνία
ταχυδρομικής σήμανσης) μέχρι 04/01/2018 και ώρα 13:00 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Βασ. Σοφίας 12
Τ.Κ. 67132, Ξάνθη
Στο εξωτερικό μέρους του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα
εξής:
Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε Αρ. Πρωτ. 30295/21-12-2017

o
o

Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2552041113.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

: .....................................................

ΟΝΟΜΑ

: ......................................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

: ......................................................

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

: ......................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: ......................................................
......................................................

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

: ...................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: ...................................

(σταθ. & κιν)

: ...................................

E-MAIL

: ...................................

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ….…./………….……..)
Σας

υποβάλλω

πρόταση

υποψηφιότητας

συνημμένα τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση
Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

σχετικά

δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχω στη
διαδικασία επιλογής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Συνημμένα υποβάλλω:

ΑΡΙΘΜΟΣ

: ...................................

1)

......................................................................

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.

: ...................................

2)

......................................................................

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ

: ...................................

3)

......................................................................

4)

......................................................................

5)

......................................................................

6)

......................................................................

7)

......................................................................

8)

......................................................................

Ξάνθη

................................. 201..

....................................
(υπογραφή)
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