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Αρ. Πρωτ.:11047
Αλεξανδρούπολη 29/03/2019
Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αρ.
27/20.03.2019 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»
6. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο
Δημόσιο Τομέα.
7. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων
για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας
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όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Β1/819 (ΦΕΚ Β΄ 920/21.12.1988), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Tην Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.1996) «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη
χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων
που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της Χώρας”, που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ
Α΄156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3848/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την απόφαση του Συμβουλίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης περί
«Ορισμού και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» (ΦΕΚ Β’ 4507/12.10.2018) σχετικά με: (i) τον
ορισμό της κα. Μιχαλοπούλου Μαρία, Καθηγητή του Δ.Π.Θ., ως Αναπληρωτή
Πρύτανη Έρευνας & Καινοτομίας, και (ii) τη μεταβίβαση σ’ αυτήν, των
αρμοδιοτήτων του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. που αφορά στην Προεδρία της Επιτροπής
Ερευνών του Δ.Π.Θ.
10. Την με Α.Π.ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4035/1136/Α2/29.07.2016 Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων (Κωδικός Πρόσκλησης 031) με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»
11. Την από τις 31.10.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «OPENSCREEN-GR:
Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης
και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της
Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος» και κωδικό MIS 5002691.
12. Tις αποφάσεις που ελήφθησαν στην Συνεδρίαση υπ’ αριθμ: 394/05-12-2017 της
Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. περί Αποδοχής της διαχείρισης και εκτέλεσης της
Πράξης με τίτλο «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για
στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την
προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος»
κωδικό MIS 5002691 και την Προκήρυξη θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο
της Πράξης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση (1) μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο:
«OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες
τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας,
της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος» στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης.
Ακολουθεί η Προκήρυξη.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής
πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων
για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος» με
κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002691», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα
Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Κωδ. Πρόσκλησης: 039, Α.Π. 4047/1137/Α2/
29-7-2016) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο)
2017ΣΕ14510045 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Επιστημονικά Υπεύθυνο ΔΠΘ την κα. Αγλαΐα Παππά, 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 προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού
και ειδικότερα μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή που θα απασχοληθεί 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 στον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου 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
Οι συνολικές αμοιβές του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογες των προσόντων των επιλεγέντων
υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του έργου.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 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 Μάιου 2019.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το Κτίριο 10,
Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Αλεξανδρούπολη 68100.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Απαιτούμενα Προσόντα
1

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Mοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή συναφές

2

Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Mοριακής Βιολογίας ή σε
συναφές αντικείμενο

3

Εμπειρία σε α) τεχνικές κυτταροκαλλιεργειών, β) δοκιμασίες κυτταροτοξικότητας
και εκτίμησης DNA βλαβών, γ) κυτταρομετρία ροής και δ) εμπειρία σε
πειραματόζωα

Επιθυμητά Προσόντα
4

Έως πέντε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

5

Έως 10 παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια

6

Έως δύο εξάμηνα αποδεδειγμένη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά ερευνητικά
προγράμματα

7

Συνέντευξη με την οποία θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, η γνώση για την υλοποίηση
των αντικειμένων του έργου, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η
διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η
αποτελεσματικότητα

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι από 01/05/2019 έως 30/09/2019 και η συνολική
αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 8.000€ μεικτά.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των
υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Α/Α

Προσόντα

Μονάδες
Βαθμολόγησης

Παρατηρήσεις

1

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Mοριακής Βιολογίας και
Γενετικής ή συναφές

Εάν δεν υπάρχει,
αποτελεί κριτήριο
αποκλεισμού

Προσκομίζεται
αντίγραφο
πτυχίου

2

Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο
αντικείμενο της Mοριακής Βιολογίας ή σε
συναφές αντικείμενο

Εάν δεν υπάρχει,
αποτελεί κριτήριο
αποκλεισμού

Προσκομίζεται
αντίγραφο
διδακτορικού

Εάν δεν υπάρχει,
αποτελεί κριτήριο
αποκλεισμού

Τεκμαίρεται
από αντίστοιχες
δημοσιεύσεις
σε
επιστημονικά
περιοδικά ή/κα
τη διδακτορική
διατριβή

3

Εμπειρία σε α) τεχνικές
κυτταροκαλλιεργειών, β) δοκιμασίες
κυτταροτοξικότητας και εκτίμησης DNA
βλαβών, γ) κυτταρομετρία ροής και δ)
εμπειρία σε πειραματόζωα

0 έως 50%
4

Έως πέντε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε
διεθνή περιοδικά με κριτές

(μονάδες
βαθμολογίας: 10%
ανά δημοσίευση)
0 έως 10%

5

Έως 10 παρουσιάσεις σε επιστημονικά
συνέδρια

6

Έως δύο εξάμηνα αποδεδειγμένη
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά
ερευνητικά προγράμματα

7

Συνέντευξη με την οποία θα διερευνηθεί,
μεταξύ άλλων, η γνώση για την υλοποίηση
των αντικειμένων του έργου, η ικανότητα
επικοινωνίας και συνεργασίας, η διοικητική
και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία,
η ανάληψη ευθυνών και η
αποτελεσματικότητα

(μονάδες
βαθμολογίας: 1%
ανά παρουσίαση)
0 έως 20%
(μονάδες
βαθμολογίας: 10%
ανά εξάμηνο)
Γνώση για την
υλοποίηση των
αντικειμένων του
έργου (0 έως 5%)
Ικανότητα
επικοινωνίας και
συνεργασίας (0 έως

Προσμετράται ο
αριθμός των
δημοσιεύσεων

Προσμετράται ο
αριθμός των
παρουσιάσεων
Προσμετράται ο
χρόνος
συμμετοχής
βάση
συμβάσεων

Συνολικές
μονάδες
συνέντευξης (0
έως 20%)
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5%)
Διοικητική και
οργανωτική
ικανότητα (0 έως
5%)
Πρωτοβουλία,
ανάληψη ευθυνών
και
αποτελεσματικότητα
(0 έως 5%)
ΣΥΝΟΛΟ

100%

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
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά εντός δεκαεπτά (17) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 15η Απριλίου 2019, και ώρα
13:00. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: Αίτηση στο πλαίσιο της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη με τίτλο «OPENSCREEN-GR:
Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και
ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της
Γεωργίας και του Περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002691 για τη θέση με αύξοντα
αριθμό Α/Α (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος) στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλιών Έρευνας Δ.Π.Θ.
Κτίριο Γραμματείας Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα, 68100 Αλεξ/πολη
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 Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο
Υπεύθυνος της Πράξης. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του
Σελίδα 6 από 11

ΑΔΑ: 68ΠΝ46ΨΖΥ1-904
ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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 Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική
κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο
σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα σημασία τους
κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής:
Κριτήριο 4, Κριτήριο 5, Κριτήριο 6, Κριτήριο 7.
Σε περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα
προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων.
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 Δημοκρίτειου 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 Δημοκρίτειου 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. 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.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟI
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης
έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
2. Η ανάθεση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και την
Απόφαση Ένταξης της Πράξης «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής
Σελίδα 7 από 11

ΑΔΑ: 68ΠΝ46ΨΖΥ1-904
ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών
μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του
Περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002691.
Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή
αποστολής με ταχυμεταφορά, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία της
ταχυδρομικής σήμανσης.
Ελλιπείς προτάσεις και προτάσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’
όψιν.
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προτάσεων.
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.
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα όλα τα προσόντα τα
οποία αναφέρονται στα απαραίτητα και στα επιθυμητά της πρόσκλησης θα πρέπει να
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης
δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν
χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα
βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να
προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το
ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας
βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του
ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται, απλώς δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο
ζητούμενο προσόν.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης
προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση
θα πραγματοποιηθεί βάσει της βαθμολογίας άλλου/ων υποψηφίου/ων από τον πίνακα
κατάταξης.
Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν
προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη
σύμβασης ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλομένων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
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14. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την αξιολόγηση των υποψηφίων, συντάσσει το
πρακτικό αξιολόγησης με τον πίνακα κατάταξης επιτυχόντων και τον πίνακα
κατάταξης επιλαχόντων Το τελικό αποτέλεσμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
http://rescom.duth.gr
15. 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(ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Α’).
16. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την καλή εκτέλεση των
καθηκόντων τους (Ν.4210/2013,αρ.7,παρ.1).
17. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί,
χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Ειδικού
Λογαριασμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ. δεν
αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην
πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός
αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
18. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων
Έρευνας
του
Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου
Θράκης
(http://www.rescom.duth.gr), στην ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης (http://www.duth.gr), στον ιστότοπο
του Γραφείου Διασύνδεσης του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (http://www.career.duth.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr).
19. Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας αποτελούν βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με
το φορέα απασχόλησης, από όπου να αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το
αντικείμενο απασχόλησης.
20. 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.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
Επιστημονικά Υπεύθυνο κα Αγλαΐα Παππά, τηλέφωνο 25510 30625, email:
apappa@mbg.duth.gr.

Σελίδα 9 από 11

ΑΔΑ: 68ΠΝ46ΨΖΥ1-904
ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(μήνες)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

Μεταδιδακτορικός
Ερευνητής

Mοριακός Βιολόγος ή συναφές

Εκτίμηση κυτταροτοξικότητας και βιολογικών
δράσεων βιοενεργών μορίων και σύνταξη
αναφορών

5

Διδακτορικό δίπλωμα
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