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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ.
71/06.03.2014 λαμβάνοντας υπόψιν:
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 και
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 «Λειτουργικά γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος υψηλής
προστιθέμενης αξίας, ζυμούμενα ή εμπλουτισμένα με νέους προβιοτικούς μικροοργανισμούς απομονωμένους από
παραδοσιακά Ελληνικά προϊόντα», με κωδικό 11ΣΥΝ_2_571, που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς
Τομείς, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση
(ΕΠΑΝ-ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και
από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο Δ.Π.Θ. την κ. Χλίχλια Αικατερίνη, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για
την παροχή έργου, ως εξής:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Ε.Ε.1: Απομόνωση προβιοτικών βακτηρίων από Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα.
Ε.Ε.2: Χρησιμοποίηση των επιλεγμένων προβιοτικών βακτηρίων ως εκκινητήριες καλλιέργειες κατά την παραγωγή
ζυμούμενων γαλακτοκομικών προϊόντων.
Ε.Ε.3: Χρησιμοποίηση των επιλεγμένων προβιοτικών βακτηρίων ως εκκινητήριες καλλιέργειες κατά την παραγωγή
ζυμούμενων αλλαντικών.
Ε.Ε.6: Μελέτες αποδοχής καταναλωτών – έρευνα αγοράς.

Τα συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και το αντικείμενο
απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως:
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Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. στις Βιοεπιστήμες.
2. Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
3. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:
1. Εμπειρία από συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα/Έργα.
2. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές αντικείμενο.
Βαθμολογία Προσόντων
Α/Α

Προσόν

Μονάδες Βαθμολόγησης

1

Πτυχίο Α.Ε.Ι. στις Βιοεπιστήμες

Βαθμός πτυχίου Χ 100

2

Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Καλή = 25 μόρια
Πολύ καλή = 50 μόρια
Άριστη = 100 μόρια

3

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

50 μόρια

4

Εμπειρία από συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα/Έργα

20 μόρια/μήνα μέχρι τη συμπλήρωση
1 έτους ή 2 εξαμήνων
αποδεδειγμένης εμπειρίας

5

Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές αντικείμενο

50 μόρια

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα
απαραίτητα και στα επιθυμητά προσόντα-κριτήρια 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.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 30.06.2015, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης εφόσον έχει παραταθεί το έργο
στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η πρόσκληση.
Συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί μόνο για όσους πληρούν τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα. Οι θεματικές
ενότητες των ερωτήσεων και το σύστημα βαθμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί, εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α
1

Προσόν
Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και των παραγόντων επιτυχίας του

Μονάδες Βαθμολόγησης
Χαμηλή = 10 μόρια
Μεσαία = 25 μόρια
Υψηλή = 50 μόρια

2

Εμπειρία - γνώσεις για την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου

Καλή = 10 μόρια
Πολύ καλή = 25 μόρια
Άριστη = 50 μόρια

ΑΔΑ: ΒΙΚ546ΨΖΥ1-07Ε

3

Ικανότητα διοικητικής οργάνωσης και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων

Χαμηλή = 10 μόρια
Μεσαία = 25 μόρια
Υψηλή = 50 μόρια

Αντικείμενο Απασχόλησης: Ε.Ε. 1, 2, 3, 6
Τόπος Απασχόλησης: Αλεξανδρούπολη, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διάρκεια σύμβασης: 14 ανθρωπομήνες (Α/Μ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου
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.

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 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 υποψή

45/9.3.1999).
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε
σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή με την ένδειξη: Πρόταση στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης για το έργο «Λειτουργικά γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος υψηλής προστιθέμενης αξίας,
ζυμούμενα ή εμπλουτισμένα με νέους προβιοτικούς μικροοργανισμούς απομονωμένους από παραδοσιακά Ελληνικά
η

προϊόντα», μέχρι την 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 12.00 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Δ.Π.Θ.
Κτήριο Γραμματείας Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Πανεπιστημιούπολη-Δραγάνα, 68100 Αλεξ/πολη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα
απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
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/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και
το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.
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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.
6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης
δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι
«πρόσληψης».
7. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και
απορρίπτεται.
8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση
του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
9. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα είναι ανάλογο του ποσού της
προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της παράτασης.
10. Ο Ειδικός Λογαριασμός 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.
11. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος.
12. 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’).
13. 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 κ. Χλίχλια Αικατερίνη, τηλέφωνο 25510
30630, email: achlichl@mbg.duth.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ.

