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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην υπ’ αριθμ.
28/03-04-2019 συνεδρίασή της, 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),
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις»,

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+, με κωδικό LIFE 2014, ακρωνύμιο FORESMIT, της Δράσης
LIFE ACTION GRANTS Climate Action, και τίτλο «FORESMIT: Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων
κωνοφόρων για περιβαλλοντική αειφορική αποκατάσταση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής» με
Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Καλλιόπη Ραδόγλου, του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης
Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Δ.Π.Θ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης
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Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
για την παροχή έργου, ως εξής:
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το έργο ασχολείται με τον ορισμό των κατάλληλων μέτρων για την αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα στα
οικοσυστήματα των περιαστικών δασών. Οι αναλυτικοί στόχοι είναι
1.

Αποθήκευση άνθρακα :

 Αύξηση της καθαρής παραγωγικότητας αυτών των δασών
 Αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος
 Προσδιορισμό των εκπομπών από την αποσύνθεση του νεκρού ξύλου
 Αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με προϊόντα βιοενέργειας.
2. Αειφορία των δασών


Αποκατάσταση της οικολογικής σταθερότητας και της αντοχής των επιλεγμένων οικοσυστημάτων

 Σύνταξη “καλών πρακτικών” για την διαχείριση του δάσους και την αναβάθμιση αυτών των δασών
κωνοφόρων
 Μείωση του κίνδυνου πυρκαγιάς με την απομάκρυνση του νεκρού ξύλου
3. Υπηρεσίες των οικοσυστημάτων
 Διατήρηση των υπηρεσιών των δασών – βιοποικιλότητα , προστασία εδάφους, αναψυχή, τουρισμός
Τα απαιτούμενα/συνεκτιμώμενα προσόντα που πρέπει να πληρεί ο ενδιαφερόμενος, καθώς και το
συνοπτικό αντικείμενο απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως:
Α/Α

1

Αντικείμενο Έργου

Πακέτο εργασία D4. Καταγραφή των καλών πρακτικών αραιώσεων και
σύνταξη εγχειριδίου με οδηγίες για τις αραιώσεις που πρέπει να
εφαρμοσθούν στα περαστικά δάση για την αύξηση της αποθήκευσης
άνθρακα. Πρόβλεψη των κοινωνο-οικονομικών συνεπειών που θα έχει η
εφαρμογή των αραιώσεων

Περιγραφή
Ιδιότητας/Ειδικότητας
Απασχολούμενου-Αριθμός
ατόμων
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ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ορεστιάδα - Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης
Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.
ΥΨΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ: έως 5.500,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως
2,50 ανθρωπομήνες και έως 31/8/2019, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα
με τις ανάγκες του έργου
Τα ανωτέρω ύψος αμοιβής και διάστημα απασχόλησης είναι σύμφωνα με
την συμφωνία χρηματοδότησης/τεχνικό δελτίο του έργου και δύναται να
τροποποιηθούν εφόσον υπάρξει αντίστοιχη τροποποίηση της συμφωνίας
χρηματοδότησης/τεχνικού δελτίου και μετά από σχετικό αίτημα του
Επιστημονικά Υπευθύνου και τη σύµφωνη γνώµη του συμβαλλόμενου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ
Απαιτούμενα προσόνταΚριτήρια

1.

Πτυχίο :Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Δασολογίας και
Διαχείρισης

Περιβάλλοντος

και

Φυσικών

Πόρων

ή

Μηχανικών

Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή
συναφές
Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό σε θέμα σχετικό με την Δασοκομία και

2.

μεθόδους υπολογισμού βιομετρικών στοιχείων δάσους.
Συνεκτιμώμενα προσόντακριτήρια

1. Εμπειρία σε συναφή ερευνητικά προγράμματα και
σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του προς ανάθεσης έργου με
μέγιστο τα 2 έτη.
2. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά σε συναφές αντικείμενο της
θέσης
3.

Βαθμολογία ΠροσόντωνΚριτηρίων

1.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συναφές αντικείμενο της θέσης

Βαθμός διπλώματος/πτυχίουΑΕΙ:5-5,99 = 60 βαθμοί, 6-6,99 = 70 βαθμοί,
7-7,99=80 βαθμοί, 8-8,99 = 90 βαθμοί, 9-10=100 βαθμοί

2.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 200 βαθμοί και Διδακτορικός
Τίτλος Σπουδών 400 βαθμοί

3.

5 βαθμοί για κάθε μήνα αποδεδειγμένης εμπειρίας σε συναφές με το
αντικείμενο της θέσης με ανώτερη βαθμολογία τα 2 χρόνια

4.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά του SCI σε συναφές αντικείμενο 10
βαθμοί

1.
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Διαδικασία

υποβολής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύμφωνα με το

προτάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου
και στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται: «Πρόταση για την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 13978/19-04-2019 για
το έργο FORESMIT, με ΚΕ: 81627» και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας), ενώ θα πρέπει να
εσωκλείονται τα ακόλουθα έγγραφα:


Αίτηση με αναφορά στον αριθμό της θέσης,



Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,



Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών



Ευκρινή φωτοαντίγραφα όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα
αποδεικνύουν τα παραπάνω προσόντα.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους
ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά, έως
06-05-2019 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.
Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Διοίκησης
Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69100
Τηλ. Επικοινωνίας: 2531039132
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη κα. Καλλιόπη
Ραδόγλου, στα τηλέφωνα 2552041137, 6932820875, ενώ για πληροφορίες
σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται
στον ΕΛΚΕ ΔΠΘ στο τηλέφωνο 2531039132.

Οι ενδιαφερόμενοι, που οι προτάσεις τους καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα και συγκέντρωσαν τις 3
μεγαλύτερες βαθμολογίες βάσει των απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων, σύμφωνα με τον
πίνακα κατάταξης, θα κληθούν σε συνέντευξη. Τα κριτήρια της συνέντευξης προσδιορίζονται στον
ακόλουθο Πίνακα:

Α/Α
1.

Θεματικές ενότητες ερωτήσεων
Κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου του αντικειμένου του

Βαθμός
Χαμηλή = 5 βαθμοί

έργου και των τεχνικών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση

Μεσαία = 7,5 βαθμοί
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2.

του

Υψηλή = 10 βαθμοί

Ωριμότητα, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας του

Χαμηλή = 5 βαθμοί

υποψηφίου

Μεσαία = 7,5 βαθμοί
Υψηλή = 10 βαθμοί

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και αναλόγως του αντικειμένου της προκηρυσσόμενης θέσης επιλέγεται κατά
σειρά η πρόταση του ενδιαφερομένου που αποδεικνύει μεγαλύτερο διάστημα εμπειρίας και ακολούθως του
ενδιαφερόμενου που συγκέντρωσε περισσότερα μόρια από τη διαδικασία της συνέντευξης.

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.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποψηφιότητες της θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά
και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και
ορίζεται με Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. 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.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής) δικαιούται να
προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού.
Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά 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.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ –

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με
τον επιλεχθέντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παρακάτω
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με
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ταχυμεταφορά, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής
σήμανσης.
3.Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προτάσεων.
4. 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.
5. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης
δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
6. 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.
7. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων

Έρευνας

του

Δημοκριτείου

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)

8. 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.
9. 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». Η
Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την αξιολόγηση των υποψηφίων, συντάσσει το πρακτικό
αξιολόγησης με τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Το πρακτικό αξιολόγησης θα
αναρτηθεί

στην

ιστοσελίδα

του

ΕΛΚΕ

http://rescom.duth.gr/el/category/

news/joboffers/praktika/
10. 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.
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116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
11. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες άλλων πλην της Ελλάδος κρατών της ΕΕ, απαιτείται
άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας
ελληνικής αρχής.
12. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την καλή εκτέλεση των
καθηκόντων τους (Ν.4210/2013, αρ.7, παρ.1).
13. Οποιοσδήποτε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους των
υπόλοιπων υποψηφίων, δικαίωμα που ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης
των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπο του το
έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμόδιων
δικαστηρίων.
14. Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί
δυνάμει σύμβασης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή
συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση των τίτλων
σπουδών με τους οποίους ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

15. Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας αποτελούν: Α. Για
επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η εξειδικευμένη
εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που να
καλύπτει ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Β. Για επαγγελματική
εμπειρία στο δημόσιο τομέα: Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το
φορέα απασχόλησης, από όπου να αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο
απασχόλησης. Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την πρόσκληση βασικό τίτλο σπουδών ή την
απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
16. Μη προσκόμιση του εκάστοτε δικαιολογητικού και απόδειξή του αποτελεί κριτήριο
αποκλεισμού.
17. Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος
δεν προσέλθει, απορρίπτεται και δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.
18. 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.
19. 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.
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20. Για τους άρρενες υποψηφίους πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν πάρει νόμιμη απαλλαγή από αυτές για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
21. 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.
22. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης
των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη
κα. Καλλιόπη Ραδόγλου στα τηλέφωνα 2552041137, 6932820875 και στο e-mail: kradoglo@fmenr.duth.gr

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου
Αντιπρύτανης Δ.Π. Θράκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 13978/19-04-2019)
ΕΠΩΝΥΜΟ

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

ΟΝΟΜΑ

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

Σας υποβάλλω πρόταση, με συνημμένα τα απαιτούμενα

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

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

από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

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

δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχω στη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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

διαδικασία επιλογής για το παρακάτω αντικείμενο/

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

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

(σταθ. & κιν)

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

E-MAIL

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

αύξοντα αριθμό θέσης:

Αντικείμενο Έργου/Αύξοντας αριθμός θέσης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

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

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.

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

Συνημμένα υποβάλλω:

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ

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

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

8)

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

Κομοτηνή,

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

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