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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
στην υπ’ αριθμ. 40/17-07-2019 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Π.Δ.432/1981,
2) 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 (ΦΕΚΑ΄195/06.09.2011) και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο
10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α’159),
3) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις»,
4) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
5) τα άρθρα 681 κ.επ. Α.Κ.
για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΟΘΕΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΟΠΣ 5033599, το
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οποίο έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης,
αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη
γνώση αλιείας» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και συγκεκριμένα στο Μέτρο
3.1.1. και χρηματοδοτείται από τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. Εκτέλεσης
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το Επιχειρησιακό
πρόγραμμα αλιείας και θάλασσας 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, με
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλο, Καθηγητή Μοριακής Βιολογίας στο
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ. και κωδικό έργου Κ.Ε: 82318, αποφάσισε να
απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη
μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου με έδρα την
Αλεξανδρούπολη, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:
Σύντομη Περιγραφή του Υποέργου:
Στο πλαίσιο του υποέργου θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση ψαριών ειδών της οικογένειας
Mullidae με εμπορικό ενδιαφέρον, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνικές και δείκτες (ανιχνευτές)
με στόχο την καταπολέμηση της εσφαλμένης επισήμανσης και νοθείας τους.
Στόχοι του έργου είναι:
1. Η καταγραφή και η ταξινόμηση των διακινούμενων ειδών της οικογένειας Mullidae (Mullus

barbatus

(κουτσομούρα)

και

Mullus

surmuletus

(μπαρμπούνι)),

συνεπώς

θα

πραγματοποιηθεί έρευνα και δειγματοληψία σε διαφορετικά σημεία της χώρας όπου
πωλούνται φρέσκα, εισαγόμενα και κατεψυγμένα προϊόντα, ώστε να καλύπτεται το
μεγαλύτερο φάσμα της Ελληνικής αγοράς και θα γίνει ταξινόμησή τους με βάση τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά ενώ περαιτέρω ταυτοποίηση θα γίνει με τη χρήση DNA
barcoding.
2. Η εύρεση μιας μεθοδολογίας ανίχνευσης με τεχνικές PCR (PCR-RFLP, Multiplex PCR, Real
Time PCR και HRM) της αυθεντικότητας ειδών που ανήκουν στην οικογένεια Mullidae (Mullus
barbatus και Mullus surmuletus) και του διαχωρισμού τους από τα κατ’ εξοχήν εισαγόμενα
Upeneus moluccensis και Pseudopeneus prayensis, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν εργαλείο ελέγχου για φαινόμενα νοθείας στην Ελληνική αγορά.
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3. Ο έλεγχος στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μεθόδων σε επεξεργασμένα ή
μαγειρεμένα δείγματα. Η ευαισθησία της μεθοδολογίας που θα επιλεγεί αναμένεται να έχει
διακριτική ικανότητα μεταξύ συγγενικών ειδών του ίδιου γένους ή και ακόμα (αν είναι εφικτό)
μεταξύ απομακρυσμένων πληθυσμών του ίδιου είδους.
4. Η κατάθεση των νέων DNA αλληλουχιών ειδών της οικογένειας Mullidae σε διεθνείς τράπεζες
δεδομένων.
Αντικείμενα και Απαιτούμενα Προσόντων θέσης:
Μία (1) νέα θέση εργασίας – Προσωπικό Εργαστηρίου Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με
3-5 χρόνια εμπειρία.
Αντικείμενο απασχόλησης:
Ταξινόμηση και μοριακή ταυτοποίηση διακινούμενων ειδών της οικογένειας Mullidae
με τεχνικές μοριακής διάγνωσης (Πακέτα εργασιών Π.Ε. 3.1, Π.Ε. 3.2, Π.Ε. 3.3)
Παραδοτέα:
Πακέτο Εργασίας

Παραδοτέα
Π.3.1.1. Έκθεση καταγραφής και ταξινόμησης του βιολογικού υλικού
για τον έλεγχο της αυθεντικότητας ειδών της οικογένειας Mullidae.

Π.E.3.1.

Ταυτοποίηση των δειγμάτων βάσει των αλληλουχιών μιτοχονδριακών
γονιδίων.
Π.3.1.2 Έκθεση κατάθεσης των νέων DNA αλληλουχιών ειδών της
οικογένειας Mullidae σε τράπεζες δεδομένων.
Π.3.2.1

Έκθεση

συγκριτικής

μελέτης

των

τεχνικών

μοριακής

ταυτοποίησης, Multiplex PCR, PCR-RFLP, REAL TIME PCR και HRM
Π.E.3.2.

για τον έλεγχο της νοθείας σε είδη της οικογένειας Mullidae.
Π.3.2.2 Πρωτόκολλα μοριακών τεχνικών για τον έλεγχο της νοθείας
ειδικών για ορισμένα εμπορικά είδη της οικογένειας Mullidae.
Π.3.3.1 Τελική έκθεση αποτελεσμάτων σχετικά με τον έλεγχο της

Π.E.3.3.

αυθεντικότητας

και

οικογένειας Mullidae.

νοθείας

ορισμένων

εμπορικών

ειδών

της
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Απαραίτητα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
-

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γενετική Ιχθύων.

-

Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντικείμενο της Γενετικής Ιχθύων.

-

Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

-

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή για τους άρρενες
υποψηφίους.

Συνεκτιμώμενα προσόντα
-

Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας άλλης πλην της Αγγλικής (τουλάχιστον επίπεδο
Β2).

-

Εξοικείωση με τη χρήση βάσεων δεδομένων και τη χρήση των DNA barcoding.

-

Διδακτική Εμπειρία στη Γενετική Ιχθύων.

-

Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά του συστήματος Science Citation Index σχετικά με την
Ταυτοποίηση Σύστασης Αλιευμάτων με μοριακές τεχνικές.

-

Eμπειρία σε μοριακές τεχνικές για ταυτοποίηση συγγενικών ειδών.

Bαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης:
Α/Α

Τυπικά και Ουσιαστικά Προσόντα

Μονάδες Βαθμολόγησης
Άριστα=

1

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γενετική Ιχθύων

5 μόρια

Λίαν Καλώς= 3 μόρια
Καλώς=

2 μόρια

Επίπεδο C2 = 5 μόρια
2

Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επίπεδο C1 = 3 μόρια
Επίπεδο Β2 = 2 μόρια

Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντικείμενο της
3
A/A

Γενετικής Ιχθύων
Συνεκτιμώμενα προσόντα

0,5 μόριο για κάθε έτος έως 5 έτη
(Ανώτατη βαθμολογία 5 έτη * 0,5
μόριο = 2,5 μόρια)
Μονάδες Βαθμολόγησης
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1

Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας άλλης πλην της

2 μόρια έως μία επιπλέον ξένη

Αγγλικής (τουλάχιστον επίπεδο Β2)

Γλώσσα
0,5 μόριο για κάθε έτος έως 5 έτη

2

Διδακτική Εμπειρία σε Γενετική Ιχθύων

(Ανώτατη βαθμολογία 5 έτη * 0,5
μόριο = 2,5 μόρια)
0,5 μόριο για άρθρο έως 5 άρθρα

3

Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά του συστήματος Science
Citation Index σχετικά με τη Ταυτοποίηση Σύστασης
Αλιευμάτων με μοριακές τεχνικές

4

Εμπειρία σε μοριακές τεχνικές για ταυτοποίηση
συγγενικών ειδών.

(Ανώτατη βαθμολογία έως 5 άρθρα
* 0,5 μόρια = 2,5 μόρια)
0,5 μόριο για κάθε έτος έως 5 έτη
(Ανώτατη βαθμολογία 5 έτη * 0,5
μόριο = 2,5 μόρια)

Σύνολο Μοριοδότησης Προσόντων
Α/Α
1.

2.

Θεματικές Ενότητες Ερωτήσεων Συνέντευξης

22 μόρια
Μονάδες Βαθμολόγησης
Χαμηλή = 1 βαθμός

Κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου του αντικειμένου του
έργου
Κατανόηση των τεχνικών που θα απαιτηθούν για την
υλοποίηση του έργου

Μεσαία = 1,5 βαθμοί
Υψηλή = 2 βαθμοί
Χαμηλή = 1 βαθμός
Μεσαία = 1,5 βαθμοί
Υψηλή = 2 βαθμοί

3.

Ωριμότητα, ικανότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας του υποψηφίου

Χαμηλή = 1 βαθμός
Μεσαία = 1,5 βαθμοί
Υψηλή = 2 βαθμοί

Σύνολο Μοριοδότησης Συνέντευξης
Σύνολο Μοριοδότησης

6 μόρια
28 μόρια

Σε συνέντευξη δύναται να κληθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι συγκέντρωσαν τις 2 υψηλότερες
βαθμολογίες. Οι θεματικές ενότητες των ερωτήσεων και το σύστημα βαθμολόγησης που θα
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χρησιμοποιηθεί εμφανίζονται στον προηγούμενο πίνακα.
Οι ενδιαφερόμενοι / υποψήφιοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τα ως άνω αναφερόμενα
«απαραίτητα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα», ενώ τα «συνεκτιμώμενα προσόντα»
θα συμβάλουν μόνο στη διαμόρφωση της βαθμολογίας του ενδιαφερόμενου.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου, όπου θα
καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, η διάρκεια απασχόλησης, τα παραδοτέα και ο τρόπος
πληρωμής.

Εκτίμηση συνολικού κόστους: έως 18.634,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
ΦΠΑ καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών και άμεσων ή
έμμεσων φόρων, όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πρόκειται να ισχύσουν
κατά τη διάρκεια ισχύος της.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως 11/04/2022 και για επτά (7) ανθρωπομήνες.
Η Πρόταση κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πρόταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται).
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Απλά αντίγραφα εκ των πρωτότυπων τίτλων σπουδών καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της υποψηφιότητας.
4. Έγγραφο εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας ή νόμιμης απαλλαγής τους (μόνο
για άρρενες ενδιαφερόμενους).
Υποβολή Προτάσεων
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά (ημερομηνία ταχυδρομικής
σήμανσης) ή με ταχυμεταφορά, μέχρι 05-08-2019 και ώρα 14:00 μ.μ. στη διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Κτίριο Διοίκησης,
Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή
Γραφείο Πρωτοκόλλου Τηλ: +30 25310 39132
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Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :
«Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ.: 24801/19-07-2019
για το έργο με ΚΕ 82318»
 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
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 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 και Διαχείρισης εντός πέντε (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

(http://rescom.duth.gr/el/category/ news/joboffers/praktika/).
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 ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
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 συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3.

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
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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 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.

6.

Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.

7.

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.

8.

Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική
ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν.3528/2007.

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 επιτυχόντων και τον πίνακα κατάταξης επιλαχόντων
Το

τελικό

αποτέλεσμα

θα

αναρτηθεί

στην

ιστοσελίδα

http://rescom.duth.gr/anakoinwseis/theseis-apasxolisis.
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(ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Α’).
11. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του
ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»
όπως αυτό ισχύει (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄63/9.3.2005).
12. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του
ενδιαφερομένου που αποδεικνύει μεγαλύτερο διάστημα εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο.
13. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την καλή εκτέλεση των
καθηκόντων τους (Ν.4210/2013,αρ.7,παρ.1).
14. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς
έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οποιανδήποτε αξίωση έναντι του Ειδικού Λογαριασμού του
Δημοκριτείου 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.
15. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (http://rescom.duth.gr), στην
ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (http://duth.gr), στον ιστότοπο του
Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (http://career.duth.gr) και
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/).
16. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους
λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με τη συνδυαστική εφαρμογή
των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των
προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα
με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος
κλπ).
17. 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.
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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 προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή
την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Καθηγητή
κ. Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας +306980423989
e-mail: rmsandal@mbg.duth.gr
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του
ΕΛΚΕ

Καθηγήτρια Μιχαλοπούλου Μαρία
Αντιπρύτανης Έρευνας Και Δια Βίου Εκπαίδευσης
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

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

ΕΠΩΝΥΜΟ

:

ΟΝΟΜΑ

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

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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

ΤΑΧ.ΚΩΔ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

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

(σταθ.&κιν)

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

E-MAIL

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
: ...................................
ΗΜΕΡ.ΕΚΔ.

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

ΕΚΔ.ΑΡΧΗ

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

Κομοτηνή, ....................2019

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ……….….../….. ….. .……..)
Σας υποβάλλω πρόταση υποψηφιότητας με
συνημμένα τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά δικαιολογητικά,
προκειμένου να συμμετάσχω στη διαδικασία
επιλογής.

Συνημμένα που υποβάλλω:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

8)

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

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

