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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κομοτηνή 25/01/2019
Α.Π. 2297
Θέμα: Πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «FOOD
INNOVATION RI: Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την
Εκμετάλλευση Καινοτομιών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αρ.
21/19-12-2018 λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει
3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως
το άρθρο 30 αυτού
4. Το αρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
5. Το αρθ. 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής
Απόφασης
τροποποίησης
και
αντικατάστασης
της
υπ΄
αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
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6. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο
Δημόσιο Τομέα
7. Το Ιδρυτικό Καταστατικό του Φορέα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
αυτού
8. Το Διορισμό του Δ.Σ. και του υπογράφοντος την Απόφαση
9. Την με Α.Π.ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 7064/1968/Α2/22.12.2017 Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων (Κωδικός Πρόσκλησης 088) με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»
10. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 5518/1012/Α2/13.09.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
με τίτλο: «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την
Εκμετάλλευση Καινοτομιών – Food Innovation RI» με Κωδικό ΟΠΣ 5027222 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020»
11. Tην με Α.Π. ΕΕ 22348-2/02.10.2018 Απόφαση της Επιτροπή Ερευνών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, με την οποία εγκρίνονται η εκτέλεση της
Πράξης με τίτλο: «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων
και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών – Food Innovation RI» και Κ.Ε. 82206.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση «Δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο:
«FOOD INNOVATION RI: Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων
και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών»

Ακολουθεί η Προκήρυξη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου
Αντιπρύτανης Δ.Π. Θράκης
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «FOOD INNOVATION RI: Ερευνητική Υποδομή για
την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών», Υποέργο 04
«Νέα Προϊόντα Διατροφής με Λειτουργικές Καλλιέργειες και Πρεβιοτικές Διαιτητικές Ίνες
και Μελέτη Επίδρασης στο Εντερικό Μικροβίωμα» , με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5027222», η
οποία έχει ενταχθεί στη Δράση ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ) (Κωδ. Πρόσκλησης: 088) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ145/1 με κωδικό
πράξης ΣΑ 2018ΣΕ14510007 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Επιστημονικά Υπεύθυνο ΔΠΘ την Καθηγήτρια κα.
Eυγενία Μπεζιρτζόγλου, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα
συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που
αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
ΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις έκτακτου
προσωπικού και ειδικότερα μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή και μια (1) ερευνητή
που θα απασχοληθούν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μέσω σύναψης σύμβασης
μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για κάθε θέση.
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που
σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο επιλεγέν προσωπικό. Η ορθή εκτέλεση και ο
έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής
εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι αμοιβές και η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν
ανάμεσα στον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και στο
επιλεγέν προσωπικό παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για κάθε μία από τις
θέσεις της παρούσας πρόσκλησης. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να
παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση Ειδικού Λογαριασμού του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη
διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. Ο εκτιμώμενος
χρόνος έναρξης των έργων είναι η «1η Μαρτίου 2019».
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ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι θα διεξάγουν την έρευνά τους: στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
(Αλεξανδρούπολη) και ανάλογα με τις ανάγκες του Ερευνητικού έργου στο Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ή και σε συνεργαζόμενα εργαστήρια ή συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις της περιοχής. Ιδιαίτερα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δυνατότητα
μετακίνησης στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και στο
Χαροκόπειο Παν/μιο Αθηνών (συνεργαζόμενοι φορείς) για χρονικό διάστημα 6-12 μηνών
για εκτέλεση πειραμάτων στα πλαίσια του έργου (αν δεν είναι εφικτή η μετακίνηση
αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού). Σημειώνεται πως δεν παρέχεται στέγη.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Kωδικός θέσης: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Απαιτούμενα Προσόντα
1

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας ή Χημείας ή συναφές

Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Γεωπονίας ή Βιολογίας ή
Μοριακής Βιολογίας ή Χημείας ή σε συναφές αντικείμενο ή εναλλακτικά
2
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και αποδεδειγμένη 3ετή εμπειρία στο αντικείμενο
της Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας ή Χημείας
ή σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητά Προσόντα
3

Εμπειρία σε α) μικροβιολογικές αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων (τροφίμων,
κοπράνων, εντερικών ιστών, κλπ), και β) απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβιακών
στελεχών από τρόφιμα με κλασικές ή/και μοριακές τεχνικές

4

Τουλάχιστον δυο επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

5

Τουλάχιστον δωδεκάμηνη αποδεδειγμένη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά
ερευνητικά προγράμματα

6

Εμπειρία σε πειραματόζωα

7

Γνώση για την υλοποίηση των αντικειμένων του έργου, ικανότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, ανάληψη
ευθυνών και αποτελεσματικότητα

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι από 01/03/2019 έως και 31/10/2021 (32
μήνες x 1800€ μεικτά) και η συνολική αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 57.600€ μεικτά ενώ
υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης εφόσον έχει παραταθεί ή δεν έχει λήξει το έργο στο
πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση.
Σελίδα 4 από 14

ΑΔΑ: ΨΓ4Τ46ΨΖΥ1-ΣΑ4
ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2. Κωδικός Θέσης: Ερευνητής
Απαιτούμενα Προσόντα
1

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας ή Χημείας ή συναφές

Επιθυμητά Προσόντα
2

Εμπειρία σε βασικές μικροβιολογικές τεχνικές, όπως μικροβιολογικές αναλύσεις
τροφίμων, κοπράνων, εντερικών ιστών, κλπ

3

Τουλάχιστον μια επιστημονική δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό με κριτές

4

Τουλάχιστον μία παρουσίαση σε επιστημονικό συνέδριο

5

Εμπειρία σε πειραματόζωα

6

Γνώση αγγλικής γλώσσας

7

Γνώση για την υλοποίηση των αντικειμένων του έργου, ικανότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, ανάληψη
ευθυνών και αποτελεσματικότητα

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι από 01/03/2018 έως και 31/10/2021 (32
μήνες x 1350€ μεικτά) και η συνολική αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 43.200€ μεικτά ενώ
υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης εφόσον έχει παραταθεί ή δεν έχει λήξει το έργο στο
πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των
υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:
Θέση 1
Kωδικός θέσης: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Μονάδες
Βαθμολόγησης

Παρατηρήσεις

1

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Γεωπονίας ή
Βιολογίας ή Μοριακής
Βιολογίας ή Χημείας ή
συναφές

Εάν δεν υπάρχει,
αποτελεί κριτήριο
αποκλεισμού

Προσκομίζεται
αντίγραφο
πτυχίου

2

Διδακτορικός τίτλος σπουδών
στο αντικείμενο της
Γεωπονίας ή Βιολογίας ή

Εάν δεν υπάρχει,
αποτελεί κριτήριο
αποκλεισμού

Προσκομίζεται
αντίγραφο
διδακτορικού

Α/Α

Προσόντα
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Μοριακής Βιολογίας ή
Χημείας ή σε συναφές
αντικείμενο ή εναλλακτικά
μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών και αποδεδειγμένη
3ετή εμπειρία στο
αντικείμενο της Γεωπονίας ή
Βιολογίας ή Μοριακής
Βιολογίας ή Χημείας ή σε
συναφές αντικείμενο
Εμπειρία σε α)
μικροβιολογικές αναλύσεις
βιολογικών δειγμάτων
(τροφίμων, κοπράνων,
εντερικών ιστών, κλπ), και β)
απομόνωση και ταυτοποίηση
μικροβιακών στελεχών από
τρόφιμα με κλασικές ή/και
μοριακές τεχνικές.

3 μόρια/δημοσίευση

2 μόρια/δημοσίευση

4

Τουλάχιστον δυο
επιστημονικές
δημοσιεύσεις σε διεθνή
περιοδικά με κριτές

5

Τουλάχιστον δωδεκάμηνη
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε
Ευρωπαϊκά ή Εθνικά
ερευνητικά προγράμματα

3

Εμπειρία σε πειραματόζωα

ή και
5 μόρια/έτος

5 μόρια / έτος

5 μόρια /δημοσίευση
ή και 5 μόρια/έτος

6

7

Συνέντευξη
ΣΥΝΟΛΟ

Μέγιστο 20

Τεκμαίρεται τόσο από
αντίστοιχες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις (2
μόρια /δημοσίευση) ή τα έτη
εμπειρίας (3 μόρια ανά έτος). Η
διδακτορική διατριβή
εκλαμβάνεται σαν επιστημονική
δημοσίευση. Μέγιστο
βαθμολογίας τα 30 μόρια.
Προσμετράται ο αριθμός των
δημοσιεύσεων με ελάχιστο
αριθμό επιστημονικών
δημοσιεύσεων για
βαθμολόγηση του κριτηρίου ναι
είναι οι δύο (2) δημοσιεύσεις.
Μέγιστο 10 μόρια.
Προσμετράται ο χρόνος
συμμετοχής
βάσει συμβάσεων. Η ελάχιστη
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα για
βαθμολόγηση του κριτηρίου
είναι το ένα έτος ή 12 μήνες.
Μέγιστο τα 20 μόρια.
Τεκμαίρεται αθροιστικά από
αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά ή/και
τη διδακτορική διατριβή (5
μόρια /δημοσίευση) ή από τα
έτη εμπειρίας (5 μόρια/έτος) .
Μέγιστο τα 20 μόρια.
Βλ. παρακάτω

100
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Θέση 2
Κωδικός Θέσης: Ερευνητής
Α/Α

1

Προσόντα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Γεωπονίας ή
Βιολογίας ή Μοριακής
Βιολογίας ή Χημείας ή συναφές

Μονάδες
Παρατηρήσεις
Βαθμολόγησης
Εάν δεν
υπάρχει,

Προσκομίζεται αντίγραφο πτυχίου

αποτελεί
κριτήριο
αποκλεισμού

2

Εμπειρία σε βασικές
μικροβιολογικές τεχνικές, όπως
μικροβιολογικές αναλύσεις
τροφίμων, κοπράνων,
εντερικών ιστών, κλπ

5 μόρια ανά
δημοσίευση
ή/και 5 μόρια
ανά έτος

Τεκμαίρεται τόσο από αντίστοιχες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις (5 μόρια
/δημοσίευση) ή τα έτη εμπειρίας (5
μόρια ανά έτος). Μέγιστο
βαθμολογίας τα 20 μόρια.

3

Τουλάχιστον μια επιστημονική
δημοσίευση σε διεθνές
περιοδικό με κριτές

5 μόρια
/δημοσίευση

Προσμετρείται ο αριθμός των
δημοσιεύσεων. Μέγιστο 20 μόρια.

Τουλάχιστον μία παρουσίαση
σε επιστημονικό συνέδριο

2 μόρια /
παρουσίαση

Προσμετρείται ο αριθμός των
παρουσιάσεων. Ο ελάχιστος αριθμός
παρουσιάσεων σε συνέδρια για
βαθμολόγηση του κριτηρίου είναι η
μια (1) παρουσίαση. Μέγιστο 10
μόρια.

Εμπειρία σε πειραματόζωα

2 μόρια
/δημοσίευση

Τεκμαίρεται αθροιστικά από
αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά ή/και τη
διδακτορική διατριβή (2 μόρια
/δημοσίευση) ή από τα έτη εμπειρίας
(2 μόρια/έτος) . Μέγιστο τα 10 μόρια.

4

5

ή και 2
μόρια/έτος

Γνώση αγγλικής γλώσσας

Άριστη (C2): 20
μόρια
Πολύ καλή (C1)
: 10 μόρια

6

Καλή (B2): 5
μόρια

Το επίπεδο γνώσης τεκμαίρεται από
την προσκόμιση Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή με
πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου
των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή
MICHIGAN ή με πιστοποιητικά
αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων
(πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα
από τη νομική τους μορφή, εφόσον
είναι πιστοποιημένοι ή
αναγνωρισμένοι από την αρμόδια
αρχή της οικείας χώρας σύμφωνα και
με τις κείμενες διατάξεις του ΑΣΕΠ.
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Μέγιστο τα 20 μόρια.
7

Συνέντευξη
Σύνολο

Μέγιστο 20

Βλ. παρακάτω

100

Συνέντευξη Υποψηφίων: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που οι προτάσεις τους καλύπτουν τα
απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη όπου θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, η
γνώση για την υλοποίηση των αντικειμένων του έργου, η διοικητική και οργανωτική
ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα. Η βαθμολογία
της συνέντευξης δεν θα υπερβαίνει το 20% της συνολικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου που αποδεικνύει
μεγαλύτερο διάστημα εμπειρίας.
Τα κριτήρια της συνέντευξης προσδιορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Κριτήρια Αξιολόγησης βάση
συνέντευξης

1. Γνώση για την υλοποίηση των αντικειμένων του
έργου
2. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,
διοικητική και οργανωτική ικανότητα
3. Πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών και
αποτελεσματικότητα

Βαθμολογία Κριτηρίων

1. 0-10
2. 0-5
3. 0-5

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα
οποία αναφέρονται στα απαραίτητα και στα επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, με αναφορά στον αύξοντα αριθμό (Α/Α) της θέσης, σύμφωνα
με το συνημμένο πίνακα, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, πλήρως
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:30.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: Αίτηση στο πλαίσιο της
πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη με τίτλο «FOOD INNOVATION RI: Ερευνητική
Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση
Καινοτομιών», Υποέργο 04 «Νέα Προϊόντα Διατροφής με Λειτουργικές Καλλιέργειες και
Πρεβιοτικές Διαιτητικές Ίνες και Μελέτη Επίδρασης στο Εντερικό Μικροβίωμα» , με
κωδικό ΟΠΣ «MIS 5027222» και α.π. 2297/25-01-2019, για τη θέση με αύξοντα αριθμό
Α/Α (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος) στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.
Πανεπιστημιούπολη – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή
Τηλ.: 25310 39132
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προτάσεων. Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα
θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις
χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε
στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή
των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για
την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη κα. Ευγενία Μπεζιρτζόγλου
Καθηγήτρια ΔΠΘ, τηλέφωνο 25520 41149, email: empezirt@yahoo.gr, καθώς και στους
Ιωάννη Κουρκουτά, Αναπληρωτή Καθηγητή ΔΠΘ, τηλέφωνο 25510 30633, email:
ikourkou@mbg.duth.gr , Αθανάσιο Αλεξόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, τηλέφωνο 25520
41169, email: alexopo@agro.duth.gr , Σταύρο Πλέσσα, Επίκουρο Καθηγητή, τηλέφωνο
25520 41141, email: splessas@agro.duth.gr.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία
αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο
Υπεύθυνος της Πράξης. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του
έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με
οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στον Ειδικό Λογαριασμό
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μετά την έγκρισή τους από Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης
έχουν δικαίωμα :
A.
υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων
ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς
τον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
B.
πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα
αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή
αίτησή τους που υποβάλουν προς τον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων
και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012
έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως,
με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους
τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία
στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω
προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.
Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3
τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν
σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Η ανάθεση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και την
Απόφαση Ένταξης Πράξης «FOOD INNOVATION RI: Ερευνητική Υποδομή για την
Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών», Υποέργο
04 «Νέα Προϊόντα Διατροφής με Λειτουργικές Καλλιέργειες και Πρεβιοτικές
Διαιτητικές Ίνες και Μελέτη Επίδρασης στο Εντερικό Μικροβίωμα», με κωδικό ΟΠΣ
2.

«MIS 5027222»..
Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή
συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού,
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Καθ’
όλη τη διάρκεια της Πράξης, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης
προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η
αντικατάσταση
θα
πραγματοποιηθεί
με
την
επιλογή
-βάσει
βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο
πίνακα κατάταξης.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να
ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του
Ειδικού Λογαριασμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο
υποψήφιος δεν προσέλθει, απορρίπτεται και δεν μπορεί να αξιολογηθεί
περαιτέρω.
Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος δε προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της, ο ΕΛΚΕ μπορεί να προβεί στη
σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς
περαιτέρω διαδικασία.
Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, ο ΕΛΚΕ δύναται να
προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης, χωρίς
περαιτέρω διαδικασία, και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως.
H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο
φορέας χρηματοδότησης.
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Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ …./………..)

ΕΠΩΝΥΜΟ

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

ΟΝΟΜΑ

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

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

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

Ενδιαφέροντος σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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

να συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής της κάτωθι

......................................................
ΤΑΧ. ΚΩΔ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

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

(σταθ. & κιν)

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

E-MAIL

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

Σας υποβάλλω πρόταση υποψηφιότητας με συνημμένα
τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης

θέσης:

Θέση:

Συνημμένα υποβάλλω:
1)

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

2)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

3)

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

ΑΡΙΘΜΟΣ

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

4)

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

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.

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

5)

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

6)

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

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ

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

7)

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

8)

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

Αλεξανδρούπολη ................................

....................................
(υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Βασικά στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(μήνες)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταδιδακτορικός Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο
ερευνητής
αντικείμενο της Γεωπονίας ή
Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας ή
Χημείας ή σε συναφές αντικείμενο ή
εναλλακτικά μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών και αποδεδειγμένη 3ετή
εμπειρία στο αντικείμενο της
Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Χημείας ή
σε συναφές αντικείμενο

(α) Απομόνωση και χαρακτηρισμό
γαλακτικών βακτηρίων από την καλλιέργεια
kefir, (β) προκαταρκτική αξιολόγηση
προβιοτικών ιδιοτήτων μικροβιακών
στελεχών, (γ) Ιn vivo αξιολόγηση της
ρύθμισης της εντερικής μικροβιακής
χλωρίδας σε υγιή ζωικά πρότυπα και ζωικά
πρότυπα ΣΔτ1 που θα καταστούν διαβητικά
μετά από χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης μέσω
διατροφικής παρέμβασης, (δ) έρευνα για
παρασκευή μιγμάτων λειτουργικών
καλλιεργειών και πρεβιοτικών διαιτητικών
ινών, (ε) έρευνα για παραγωγή νέων
τροφίμων εμπλουτισμένων με λειτουργικές
καλλιέργειες και πρεβιοτικές διαιτητικές
ίνες, και (στ) σύνταξη αναφορών,
δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας της
υποδομής, συμμετοχή σε συνέδρια με
ανακοινώσεις και συγγραφή δημοσιεύσεων.
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Μεταδιδακτορικός
ερευνητής

Ερευνητής

(α) Απομόνωση και χαρακτηρισμό
γαλακτικών βακτηρίων από την καλλιέργεια
kefir, (β) προκαταρκτική αξιολόγηση
προβιοτικών ιδιοτήτων μικροβιακών
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1
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στελεχών, (γ) Ιn vivo αξιολόγηση της
ρύθμισης της εντερικής μικροβιακής
χλωρίδας σε υγιή ζωικά πρότυπα και ζωικά
πρότυπα ΣΔτ1 που θα καταστούν διαβητικά
μετά από χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης μέσω
διατροφικής παρέμβασης, (δ) έρευνα για
παρασκευή μιγμάτων λειτουργικών
καλλιεργειών και πρεβιοτικών διαιτητικών
ινών, (ε) έρευνα για παραγωγή νέων
τροφίμων εμπλουτισμένων με λειτουργικές
καλλιέργειες και πρεβιοτικές διαιτητικές
ίνες, και (στ) σύνταξη αναφορών,
δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας της
υποδομής, συμμετοχή σε συνέδρια με
ανακοινώσεις και συγγραφή δημοσιεύσεων.
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