INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.29 13:55:25
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΟΗΗ46ΨΖΥ1-ΘΝΙ

Ξάνθη 29/03/2018
Α.Π. 6991

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) στη Συνεδρίαση
με αρ. 6/28.03.2018, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-LIFE IP 4 NATURA/ContractNumber:LIFE16 IPEGR 002» (Κωδ. Έργου ΕΛΚΕ:
82046, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γεώργιος Μαλλίνης), το οποίο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος
LIFE Integrated Projects και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ιδίους πόρους του ΔΠΘ
και του Πράσινου Ταμείου, προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.
4485/2017, σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα κατωτέρω:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων
Προτεραιότητας (PAF) για το δίκτυο Natura 2000. Συντονιστής του έργου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας), ενώ οι κύριες δράσεις του έργου
περιλαμβάνουν: 1) Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων Κοινοτικού
Ενδιαφέροντος, 2) Πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε 4
γεωγραφικές περιοχές της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τα
χωρικά όρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας), 3) Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων
διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000, 4) Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που
είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, 5) Χαρτογράφηση και εκτίμηση των
οικοσυστημικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας, 6) Ευρεία εκστρατεία
ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, 7) Επικαιροποίηση του Πλαισίου Δράσεων
Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την περίοδο 2021-2027 και 8) Συντονισμός και παρακολούθηση
των έργων που αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και χρηματοδοτούνται από όλες τις υπάρχουσες
ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ/ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ



Ένα (1) άτομο υπεύθυνο υποστήριξης του έργου (Scientific and administrative
assistant)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της στατιστικής ανάλυσης
δεδομένων, παρακολούθησης της ροής των επιμέρους δραστηριοτήτων και πληροφοριών του έργου,
βελτιστοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών και τήρησης των μηχανισμών παρακολούθησης του
έργου με συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την καταγραφή των δεικτών προόδου του έργου.
Συνεργασία και επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας του ΔΠΘ και τους εταίρους του έργου, συμμετοχή στην
αξιολόγηση της προόδου των εργασιών και στις δράσεις αναθεώρησης των διαδικασιών και στη σύνταξη του
πλάνου για τις απαιτούμενες μετά την ολοκλήρωση του έργου δράσεις.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ




Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ
Μηχανικών Πληροφορικής ή συναφών ειδικοτήτων. Ελλείψει αυτών* γίνεται δεκτός
Διπλωματούχος Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής
Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Τουλάχιστον διετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό του προς ανάθεση
έργου

*Ελλείψει υποψήφιου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που να πληροί τα απαραίτητα προσόντακριτήρια

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

1.

ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Μηχανικών
Πληροφορικής ή συναφών ειδικοτήτων και ελλείψει
αυτών Διπλωματούχου Ι.Ε.Κ. του τομέα
Πληροφορικής

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

20 μόρια

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

15 μόρια

ή ελλείψει αυτών*:
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης

2.

Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με
αυτό του προς ανάθεση έργου

1 μόριο/μήνα με μέγιστη βαθμολογούμενη
εμπειρία τους 72 μήνες

Το ύψος της αμοιβής της παραπάνω θέσης ορίζεται σε έως €4.000 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
φόρων και κρατήσεων) και εξαρτάται: α) από το χρόνο απασχόλησης και β) από τα προσόντα των επιλεγέντων
υποψηφίων, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. To ύψος αμοιβής δύναται να αλλάξει,
εφόσον υπάρξει σχετική έγκριση τροποποίησης του χρόνου απασχόλησης ή/και του προϋπολογισμού του έργου
από τις αρμόδιες αρχές. Η εν λόγω απασχόληση θα ολοκληρωθεί έως τις 30/11/2019, ημερομηνία ολοκλήρωσης
της 1ης Φάσης του εν λόγω έργου. Εάν το έργο συνεχιστεί και σε επόμενες Φάσεις η απασχόληση δύναται να
συνεχιστεί, µε ανάλογους όρους και µε τη σύμφωνη γνώμη του συμβαλλόμενου. Μέγιστη δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης της απασχόλησης ορίζεται η λήξη του έργου, ήτοι 30/11/2025, χωρίς τη διενέργεια
νέας Πρόσκλησης.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως τόπος εργασίας για την παραπάνω θέση ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας και
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου και στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται:
«Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6991/29-03-2018 για το έργο με ΚΕ
82046» και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας), ενώ θα
πρέπει να εσωκλείονται τα ακόλουθα έγγραφα:


Αίτηση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα,
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Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,



Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και όλων των απαραίτητων έγγραφων 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 τις 13/04/2018 και ώρα 13:00, στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ
Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη
Γραφείο Πρωτοκόλλου, Κτίριο IV, όροφος 1ος
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον
Επίκουρο Καθηγητή κ. Μαλλίνη Γεώργιο στο τηλέφωνο 255204112 ή στο email: gmallin@fmenr.duth.gr, ενώ για
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΔΠΘ στο
τηλέφωνο 2541079458.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών και
∆ιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3δ. του Ν. 4485/2017. Επί ποινή
απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας
έως γ΄ βαθμού εξ αίματοςή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και ∆ιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του
Ε.Λ.Κ.Ε (http://www.rescom.duth.gr). Οι ενστάσεις αξιολογούνται από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία
συγκροτείται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3ε. του Ν. 4485/2017, τα μέλη της οποίας δεν
επιτρέπεται να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν
εξετάζονται. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψήφιων 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. 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. 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.
2. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. 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).
4. 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.
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5. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία
και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το εμπρόθεσμο κρίνεται
με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
6. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερομένου
που αποδεικνύει μεγαλύτερο διάστημα εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο.
8. 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.
9. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και
απορρίπτεται.
10. 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». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη
πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν
μόνο μία πρόταση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
11. 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.
12. 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.
13. 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’).
14. 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 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 προκήρυξη βασικό τίτλο
σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
15. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη
τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παντελεήμων Ν. Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη ΔΠΘ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Δ.Π.Θ.
ΕΠΩΝΥΜΟ

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

ΟΝΟΜΑ

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

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

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

(σταθ. & κιν)

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

E-MAIL

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

(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ …

Σας υποβάλλω πρόταση,

)

με συνημμένα τα

απαιτούμενα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

σχετικά

δικαιολογητικά,

προκειμένου να συμμετάσχω στη διαδικασία
επιλογής για το παρακάτω αντικείμενο:

Αντικείμενο Έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

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

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.

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

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ

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

Τόπος

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

Συνημμένα υποβάλλω:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

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