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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αρ. 1/ 31-012018 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 64 του Ν. 4485/2017 και κάθε άλλης σχετικής διατάξεως
για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Conservation and sustainable capitalization of
biodiversity in forested areas - BIOPROSPECT», με ΚΕ 82008 και Επιστημονικά Υπεύθυνo
τoν κ. Μαλλίνη Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 15%) στο
πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-B
Balkan-Mediterranean 2014–2020», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις προς
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η βιοποικιλότητα των δασικών οικοσυστημάτων και οι σχετιζόμενες με αυτά προστατευόμενες
περιοχές παρέχουν μια ποικιλία ωφελειών για τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα των λειτουργιών που
λαμβάνουν χώρα σε αυτά. Η μη ολοκληρωμένη γνώση σε σχέση με τα κοινωνικά, οικονομικά και
περιβαλλοντικά οφέλη και κόστη που σχετίζονται με την βιοποικιλότητα έχει ως αποτέλεσμα οι
δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διαδικασία λήψης
διαχειριστικών αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, η οικονομική αποτίμηση αποτελεί μία από τις
κυριότερες προτεραιότητες της «Στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020», η οποία
υπογραμμίζει την τη σημασία της χαρτογράφησης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους
και την προώθηση της ενσωμάτωσης των αξιών αυτών σε συστήματα λογιστικής και υποβολής
αναφορών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο έως το 2020.
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Σκοπός του έργου BIOPROSPECT είναι να διερευνήσει και να τεκμηριώσει την οικονομική αξία
της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών

δασικών περιοχών καθώς και τους

τρόπους της βιώσιμης κεφαλαιοποίησης τους, ως μέσο για την αειφορική διαχείριση, ανάπτυξη
και προστασία των περιοχών. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι: 1) H παροχή λειτουργικών
εργαλείων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των δασών μέσω της οικονομικής αποτίμησης
και της βιώσιμης κεφαλαιοποίησής της, 2) Η πιλοτική εφαρμογή της χαρτογράφησης και
οικονομικής αποτίμησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της βιοποικιλότητας των δασών
καθώς και του οφέλους

από την κεφαλαιοποίηση τους, 3) Η ενσωμάτωση οικονομικών

αποτιμήσεων στη διαχείριση των περιοχών αυτών και η πρόταση πολιτικών πρωτοβουλιών στην
περιοχή της Βαλκανικής.
(ΘΕΣΗ 1): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Δασολογίας ή Γεωλογίας (Έδρα απασχόλησης
Ορεστιάδα)
Αντικείμενο Απασχόλησης: Χωρική εκτίμηση υπηρεσιών δασικών οικοσυστημάτων με χρήση
τεχνικών τηλεπισκόπησης και Γ.Σ.Π. και ειδικότερα στη συλλογή-ψηφιοποίηση δεδομένων καθώς
και τη δημιουργία θεματικών χαρτών που αφορούν τις ρυθμιστικές υπηρεσίες (regulative
services) δασικών οικοσυστημάτων σε σχέση με τους υδατικούς πόρους.
Στο πλαίσιο του πακέτου/παραδοτέου:
Α. ΠΕ 3-Εργαλειοθήκη

για την οικονομική αποτίμηση και αειφόρο κεφαλαιοποίηση των

υπηρεσιών σε σχέση με τη βιοποικιλότητα: Υλοποίηση της δράσης 3.1.1., και στη σύνταξη και
υποβολή του αντίστοιχου παραδοτέου:
3.1.1. Δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών κινητήριων δυνάμεων για τη διατήρηση και
προστασία των δασικών οικοσυστημάτων μέσω της κεφαλαιοποίησης των υπηρεσιών που
υποστηρίζονται από τη βιοποικιλότητα: Μεθοδολογικό πλαίσιο
(«3.1.1. Creating social and economic drivers of forest conservation through the capitalization
of biodiversity services: Methodological framework»)

Αντικείμενο απασχόλησης: Καταγραφή και δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών κινητήριων
δυνάμεων

για

τη

διατήρηση

και

προστασία

των

δασικών

οικοσυστημάτων

μέσω

της

κεφαλαιοποίησης των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τη βιοποικιλότητα

Στο πλαίσιο του πακέτου/παραδοτέου:
Β. ΠΕ 4-Μετάφραση της θεωρίας στην πράξη: Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης 4.1.1.και
στη σύνταξη και υποβολή του αντίστοιχου παραδοτέου:
4.1.1.

Χαρτογράφηση

και

οικονομική

αποτίμηση

της

γενετικής

πληροφορίας

και

των

οικοσυστημικών υπηρεσιών
(«4.1.1. Mapping and valuation of genetic pool and biodiversity services in forested protected
area»)
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Απαραίτητα προσόντα:


Πτυχίο ή Δίπλωμα Δασολογίας ή ΠΕ Γεωλογίας



Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την οικολογική ποιότητα
και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής



Πιστοποιημένη γνώση χρήσης βασικών προγραμμάτων Η/Υ



Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας



Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη
απαλλαγή από αυτές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης

Συνεκτιμώμενα προσόντα:


Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Έργα (διασυνοριακά ή / και διαπεριφερειακά ή /
και διακρατικά)



Εμπειρία στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ψηφιοποίηση δεδομένων
ή/και διαχείριση χαρτογραφικών δεδομένων ή/και ανάπτυξη θεματικών χαρτών)



Εμπειρία στην παρακολούθηση ή /και διαχείριση υδατικών πόρων



Εμπειρία στην ανάλυση κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών / σημασίας φυσικών
οικοσυστημάτων

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α

Κριτήριο

Σημαντικότητα Κριτηρίου

1

Πτυχίο - δίπλωμα ΠΕ
Δασολογίας ή Γεωλογίας

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

2

Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Ειδίκευσης σε αντικείμενο
συναφές
με
την
οικολογική ποιότητα και
διαχείριση
υδάτων σε
επίπεδο
λεκάνης
απορροής

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

3

Πιστοποιημένη
γνώση
χρήσης
βασικών
προγραμμάτων Η/Υ

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

4

Πιστοποιημένη
γνώση
της
γλώσσας

άριστη
Αγγλικής

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

5

Εμπειρία σε ευρωπαϊκά
Προγράμματα
/
Έργα
(διασυνοριακά
ή/και
διαπεριφερειακά
ή/και
διακρατικά)

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

3
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1 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως 24
μόρια
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7

Εμπειρία στη χρήση Γ.Σ.Π.

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

1,5 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως 24
μόρια

8

Εμπειρία
στην
παρακολούθηση
ή/και
διαχείριση
υδατικών
πόρων

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

1,5 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως 15
μόρια

9

Εμπειρία στην ανάλυση
κοινωνικοοικονομικών
χαρακτηριστικών/σημασί
ας
φυσικών
οικοσυστημάτων

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

1,5 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως 12
μόρια

11

Εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις
για
τους
άρρενες
υποψηφίους ή νόμιμη
απαλλαγή από αυτές

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

Β.
Β1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια
Κατά τη συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να
υποβάλλονται σε γραπτές δοκιμασίες (τεστ), να συμπληρώνουν
ερωτηματολόγια κλπ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν
σε συνέντευξη (μέγιστη βαθμολόγηση κριτηρίου 20 μόρια) όπου θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων,
η γνώση για την υλοποίηση των αντικειμένων του έργου, η ικανότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα.
Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή/και
δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η διάρκεια συμμετοχής σε
διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στις σχετικές
συμβάσεις.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως 31/07/2019 και η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού
των € 14.222,00 (1094 ώρες) (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων). Για τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι δυνατή η
τροποποίηση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης του έργου και του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της, έως τη λήξη του έργου, εφόσον δεν έχει λήξει ή παραταθεί, το έργο στο πλαίσιο
του οποίου εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση. Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.

(ΘΕΣΗ 2): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Δασολογίας (Έδρα απασχόλησης Ορεστιάδα)

Αντικείμενο

απασχόλησης:

Χωρική

εκτίμηση

υπηρεσιών

δασικών

οικοσυστημάτων

και

βιοποικιλότητας με χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης και επιτόπιων επαληθεύσεων και ειδικότερα
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στη φωτοερμηνεία και αποτύπωση εκτάσεων, επεξεργασία/ανάλυση δορυφορικών εικόνων,
ανάλυση/εκτίμηση επίδρασης διαχειριστικών παρεμβάσεων στις υπηρεσίες των δασικών
οικοσυστημάτων.
Στο πλαίσιο του πακέτου/παραδοτέου:
ΠΕ 4-Μετάφραση της θεωρίας στην πράξη: Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης 4.1.1. και
στη σύνταξη και υποβολή του αντίστοιχου παραδοτέου:
4.1.1.

Χαρτογράφηση

και

οικονομική

αποτίμηση

της

γενετικής

πληροφορίας

και

των

οικοσυστημικών υπηρεσιών
(«4.1.1. Mapping and valuation of genetic pool and biodiversity services in forested protected
area»)
Απαραίτητα προσόντα:


Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Δασολογίας



Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης, σχεδιασμού και
διαχείρισης του χώρου



Πιστοποιημένη γνώση χρήσης βασικών προγραμμάτων Η/Υ



Τουλάχιστον Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (C1)



Εμπειρία στη χρήση λογισμικού επεξεργασίας χωρικών δεδομένων και δεδομένων
τηλεπισκόπησης ENVI, ERDAS, eCognition, R-language) για τη χαρτογράφηση δασικών
οικοσυστημάτων, όπως αυτή αποδεικνύεται από 3 τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε έγκριτα
επιστημονικά περιοδικά της βάσης ISI Web of Science.



Συμμετοχή σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη χαρτογράφηση και
παρακολούθηση δασικών οικοσυστημάτων με δορυφορικές εικόνες και τη δημιουργία
σεναρίων



Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη
απαλλαγή από αυτές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης

Συνεκτιμώμενα προσόντα:


Εμπειρία σε φωτοερμηνεία και αποτύπωση εκτάσεων σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α
1

5

Κριτήριο
Πτυχίο - δίπλωμα
Δασολογίας

Σημαντικότητα Κριτηρίου
ΠΕ

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

Βαθμολόγηση
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2

Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Ειδίκευσης σε τεχνικές και
μεθόδους
ανάλυσης,
σχεδιασμού
και
διαχείρισης του χώρου

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

3

Πιστοποιημένη
γνώση
χρήσης
βασικών
προγραμμάτων Η/Υ

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

4

Πιστοποιημένη πολύ καλή
γνώση
της
Αγγλικής
γλώσσας (επίπεδο C1)

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

5

Εμπειρία
στη
χρήση
λογισμικού επεξεργασίας
δορυφορικών εικόνων για
τη
χαρτογράφηση
δασικών οικοσυστημάτων
(πχ
ENVI,
ERDAS,
eCognition, R-language),
όπως αυτή αποδεικνύεται
από
3
τουλάχιστον
δημοσιεύσεις σε έγκριτα
επιστημονικά
περιοδικά
του ISI Web of Science

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

6

Εμπειρία
σε
φωτοερμηνεία
και
οριοθέτηση
εκτάσεων
σύμφωνα με τη δασική
νομοθεσία

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

Β.
Β1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας

1,5 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως
36 μόρια

0-20 μόρια
Κατά τη συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να
υποβάλλονται σε γραπτές δοκιμασίες (τεστ), να συμπληρώνουν
ερωτηματολόγια κλπ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν
σε συνέντευξη (μέγιστη βαθμολόγηση κριτηρίου 20 μόρια) όπου θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων,
η γνώση για την υλοποίηση των αντικειμένων του έργου, η ικανότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα.
Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή/και
βεβαιώσεις ή/και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η διάρκεια
συμμετοχής σε διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στις
σχετικές συμβάσεις.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως 31/07/2019 και η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού
των € 7.215,00 (555 ώρες) (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων). Για τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι δυνατή η
τροποποίηση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης του έργου και του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της, έως τη λήξη του έργου, εφόσον δεν έχει λήξει ή παραταθεί, το έργο στο πλαίσιο
του οποίου εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση. Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του
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Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.

(ΘΕΣΗ 3): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Αντικείμενο απασχόλησης: Σύνθεση και ανάπτυξη δεικτών GIS για τις δασικές οικοσυστημικές
υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο του πακέτου/παραδοτέου:
ΠΕ 3-Εργαλειοθήκη για την οικονομική αποτίμηση και αειφόρο κεφαλαιοποίηση των υπηρεσιών
σε σχέση με τη βιοποικιλότητα: Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης 3.1.3., του σύνταξη και
υποβολή του παραδοτέου:
3.1.3 Επιχειρησιακά μοντέλα για την οικονομική αποτίμηση των υπηρεσιών που στηρίζονται από
τη δασική βιοποικιλότητα
3.1.3. Operational models for the economic valuation of biodiversity services in forest
ecosystems

Αντικείμενο απασχόλησης: Προεπεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών εικόνων στην περιοχή
μελέτης για τη χαρτογράφηση της βιοποιλότητας και των δασικών υπηρεσιών
Στο πλαίσιο του πακέτου/παραδοτέου:
ΠΕ 4-Μετάφραση της θεωρίας στην πράξη: Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης 4.1.1. , στη
σύνταξη και υποβολή του αντίστοιχου παραδοτέου:
4.1.1.

Χαρτογράφηση

και

οικονομική

αποτίμηση

της

γενετικής

πληροφορίας

και

των

οικοσυστημικών υπηρεσιών
(«4.1.1. Mapping and valuation of genetic pool and biodiversity services in forested protected
area»)

Απαραίτητα προσόντα:


Δίπλωμα ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου



Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην γεωδαιτική επιστήμη και τοπογραφία



Τουλάχιστον Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (C1)



Εμπειρία στη χρήση λογισμικού επεξεργασίας χωρικών δεδομένων και δεδομένων
τηλεπισκόπησης

(ENVI, ERDAS, eCognition, R-language) για

τη χαρτογράφηση

παραμέτρων δασικών οικοσυστημάτων, όπως αυτή αποδεικνύεται από 2 τουλάχιστον
δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της βάσης ISI Web of Science.


Συμμετοχή σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη χαρτογράφηση και
παρακολούθηση δασικών οικοσυστημάτων με δορυφορικές εικόνες
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Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη
απαλλαγή από αυτές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης

Συνεκτιμώμενα προσόντα:


Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την επεξεργασία και ανάλυση
δεδομένων τηλεπισκόπησης και γεωχωρικών δεδομένων

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α

Κριτήριο

Σημαντικότητα Κριτηρίου

1

Πτυχίο - δίπλωμα ΠΕ
Αγρονόμου Τοπογράφου

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

2

Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Ειδίκευσης
στη
γεωδαιτική επιστήμη και
τοπογραφία

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

3

Πιστοποιημένη πολύ καλή
γνώση
της
Αγγλικής
γλώσσας (επίπεδο C1)

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

4

Συμμετοχή
σε
τουλάχιστον 2 διεθνή
ερευνητικά προγράμματα
σχετικά με τη χρήση
μεθόδων
γεωπληροφορικής (GIS,
τηλεπισκόπηση)
στο
δασικό περιβάλλον

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

5

Εμπειρία
στη
χρήση
λογισμικού
αντικειμενοστραφούς
επεξεργασίας
δορυφορικών εικόνων για
τη
χαρτογράφηση
δασικών οικοσυστημάτων
όπως αυτή αποδεικνύεται
από
2
τουλάχιστον
δημοσιεύσεις σε έγκριτα
επιστημονικά
περιοδικά
του ISI Web of Science

Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα
ON/OFF

6

Εμπειρία σε ερευνητικά
προγράμματα σε σχέση με
την επεξεργασία εικόνων
και
γεωχωρικών
δεδομένων

Η μη πλήρωση του κριτηρίου δεν
καθιστά την πρόταση απορριπτέα

Β.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Βαθμολόγηση

1,5 μόριο ανά μήνα
συμβάσεων και έως 36
μόρια
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Β1

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια
Κατά τη συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να
υποβάλλονται σε γραπτές δοκιμασίες (τεστ), να συμπληρώνουν
ερωτηματολόγια κλπ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν
σε συνέντευξη (μέγιστη βαθμολόγηση κριτηρίου 20 μόρια) όπου θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων,
η γνώση για την υλοποίηση των αντικειμένων του έργου, η ικανότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα.
Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή/και
βεβαιώσεις ή/και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η διάρκεια
συμμετοχής σε διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στις
σχετικές συμβάσεις.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως 31/7/2019 και η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού
των € 5,746,00 (221 ώρες) (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων). Για τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι δυνατή η
τροποποίηση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης του έργου και του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της, έως τη λήξη του έργου, εφόσον δεν έχει λήξει ή παραταθεί, το έργο στο πλαίσιο
του οποίου εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση. Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν i) πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(επισυνάπτεται) στην οποία θα αναφέρεται η θέση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από ii)
βιογραφικό σημείωμα, iii) απλά αντίγραφα εκ των πρωτότυπων τίτλων σπουδών καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της πρότασης και το βιογραφικό τους σημείωμα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το αντικείμενο 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 επιλεχθέντα
στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα.
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. Η απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή άλλο επίσημο
τεκμηριωτικό υλικό (ως αναφέρεται παραπάνω).
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7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγνωστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου
έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν
κατ’ ιδίαν.
8. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
9. 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.
10. Ο ΕΛΚΕ/ΔΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη συμβάσεων, δεδομένου ότι
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών,
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερόμενων.
11. 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’).
12. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης
των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλλει 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 ανάρτηση του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα 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).
Επισημαίνεται ότι:
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά (ημερομηνία ταχυδρομικής
σήμανσης) μέχρι 27/02/2018 και ώρα 13:30 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Βασ. Σοφίας 12
Τ.Κ. 67132, Ξάνθη
Στο εξωτερικό μέρους του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
o

Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε Αρ. Πρωτ. 2601/13.2.2018

o

Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο +30
2552041107.

10

ΑΔΑ: 63ΗΓ46ΨΖΥ1-ΞΡΓ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

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

ΟΝΟΜΑ

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

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

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

(σταθ. & κιν)

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

E-MAIL

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

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ….…./………….……..)
Σας

υποβάλλω

πρόταση

υποψηφιότητας

συνημμένα τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση
Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

σχετικά

δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχω στη
διαδικασία επιλογής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Συνημμένα υποβάλλω:

ΑΡΙΘΜΟΣ

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

1)

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

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.

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

2)

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

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

8)

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

Ξάνθη

................................. 201..

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