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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην υπ’ αριθμ. 13/14.09.2018
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»,
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Νέοι στόχοι για την διάγνωση και επιδημιολογική επιτήρηση της ανθρώπινης
βρουκέλλωσης: μοριακή μελέτη του ξενιστή σε μια ενδημική περιοχή στο σταυροδρόμι Ασίας και Ευρώπης (BRIDGING)»,
Κωδ. Πράξης/MIS Τ2ΔΓΕ-0101/5030062 (ΚΕ ΕΛΚΕ 82114) που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερείς και
Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες» - Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας και χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας, της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης),
με Δικαιούχο το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Σκένδρο, Επίκουρο
Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης
προς σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, όπως αυτό αναλυτικά
περιγράφεται κατωτέρω με αναφορά στα πακέτα εργασίας του έργου:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο έχει ως στόχο την ακαδημαϊκή ερευνητική συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας προκειμένου να φέρει σε στενή
επικοινωνία και να αξιοποιήσει ιατρούς και άλλους επιστήμονες με εμπειρία στην κλινική και εργαστηριακή διάγνωση και τη
θεραπεία της βρουκέλλωσης, με κορυφαίους ερευνητές στον τομέα της ανοσολογίας, καθώς και με βιομηχανικούς εταίρους
με τεχνογνωσία στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας καινοτόμους μεθόδους
βιολογίας συστημάτων (μοριακή και κυτταρική ανάλυση υψηλής απόδοσης/high-throughput), θα πραγματοποιηθεί σε βάθος
ανάλυση της ανοσολογικής απόκρισης του ξενιστή στη βρουκέλλωση, σε μια προσπάθεια να αναγνωριστούν νέοι μοριακοί
στόχοι για α) την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών δοκιμασιών και αλγορίθμων, β) την αξιολόγηση της επίδραση του παθογόνου
στην ανθρώπινη ανοσία και τις πιθανές επιδημιολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν. Επισημαίνεται ότι η βρουκέλλωση
παραμένει η πιο κοινή βακτηριακή ζωονόσος παγκόσμια, με περισσότερες από 500.000 νέες περιπτώσεις ετησίως. Η
πραγματική επίπτωση της νόσου θεωρείται μεγαλύτερη, δεδομένου ότι συχνά η διάγνωση λανθάνει, ή το ποσοστό επίσημης
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δήλωσης των κρουσμάτων είναι χαμηλό. Παρά τον έλεγχο ή την εξάλειψη της νόσου από ορισμένες χώρες, συνεχίζει να
προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και τη δημόσια υγεία των χωρών στις οποίες ενδημεί, συμπεριλαμβανομένης
και της Ελλάδας, ενώ σήμερα θεωρείται μια αναδυόμενη ζωονόσος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, η πρόταση
αναμένεται να εμπεδώσει και να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών εταίρων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ:

1)

Μία θέση (1) ΠΕ Βιολόγου - κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Κωδικός Θέσης: BRIDGING-1)

Ανάλυση Αντικειμένου Έργου:
Προετοιμασία των κλινικών δειγμάτων για την ανάλυση υψηλής απόδοσης, πραγματοποίηση in vitro πειραμάτων
επιβεβαίωσης και αξιολόγηση των μοριακών δεδομένων.
Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας:ΠΕ2 με τίτλο «Συλλογή βιολογικού υλικού και επιδημιολογικών δεδομένων», ΠΕ3 με τίτλο
«Πολυπαραμετρική υψηλής απόδοσης (High-throughput) μοριακή και κυτταρική ανάλυση δειγμάτων ασθενών με
βρουκέλλωση», ΠΕ4 με τίτλο «Επικύρωση μοριακών στόχων και ανάπτυξη μεθοδολογίας κυτταρομετρίας ροής για τη
διάγνωση ασθενών με ενεργή βρουκέλλωση», ΠΕ5 με τίτλο «Διάχυση αποτελεσμάτων» και συγκεκριμένα συμμετοχή στις εξής
ενέργειες:

1.

Απομόνωση και καταγραφή του βιολογικού υλικού από τις επιλεγμένες ομάδες βρουκέλλωσης

2.

Προετοιμασία δειγμάτων για την τρανσκριπτωμική (RNA-seq) &λιπιδιωμική(lipidomics) ανάλυση

3.

Σχεδιασμός και εφαρμογή in vitro δοκιμασιών αναστολής και διέγερσης σε κυτταροκαλλιέργειες

4.

Επικύρωση επιλεγμένων μοριακών στόχων με ανάπτυξη & εφαρμογή πρωτοκόλλωνRT-PCR και κυτταρομετρίας
ροής (FACS)

5.

Συνεισφορά στην αξιολόγηση, παρουσίαση και συγγραφή των αποτελεσμάτων της μελέτης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν
τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Πτυχίο ΠΕ Βιολόγου ή Μοριακού Βιολόγου



Διδακτορικό Δίπλωμα στο αντικείμενο της Ανοσολογίας



Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό του προς ανάθεση έργου



Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και κλινικές μελέτες εθνικής και διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας.



Επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις υπό μορφή άρθρων σε διεθνή περιοδικά (PubMed).
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Διαλέξεις και ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα
ακόλουθα κριτήρια και εφόσον ικανοποιούνται απόλυτα τα απαιτούμενα προσόντα, επί ποινή αποκλεισμού:

Α/Α

Κριτήριο αξιολόγησης

1.

Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ:5-6,99= 0,5 βαθμοί, 7-8,49=1 βαθμός, 8,50-10= 2 βαθμοί

2.

Βαθμός διδακτορικού τίτλου σπουδών Καλώς= 0,5 βαθμός, Λίαν Καλώς= 0,75 βαθμός, Άριστα=1 βαθμός
Επίπεδο γνώσης αγγλικών: 0,5 βαθμοί για καλό επίπεδο, 1 βαθμός για πολύ καλό επίπεδο και 2 βαθμοί για

3.

άριστο επίπεδο(Επίπεδο C2)
Εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό του προς ανάθεση έργου: 2βαθμοί για κάθε μήνα, μέχρι 24

4.

συνολικά βαθμοί (μέγιστη βαθμολογούμενη εμπειρία)
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και κλινικές ερευνητικές μελέτες: 4 βαθμοί για κάθε ερευνητικό

5.

πρόγραμμα μέχρι 16 συνολικά βαθμοί
Επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις υπό μορφή άρθρων σε διεθνή περιοδικά (PubMed): 3 βαθμοί για

6.

κάθε δημοσίευση, μέχρι 30 συνολικά βαθμοί
Διαλέξεις και ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια: 1 βαθμό για κάθε ανακοίνωση, μέχρι 5 συνολικά

7.

βαθμοί

Το ύψος της αμοιβής της παραπάνω θέσης ορίζεται σε €48.000,00 και η διάρκεια της απασχόλησης σε 30 ανθρωπομήνες.
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.
Συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί μόνο για όσους πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι θεματικές ενότητες των ερωτήσεων
και το σύστημα βαθμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α
1.

Θεματικές ενότητες ερωτήσεων

Βαθμός

Κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου του αντικειμένου του

Χαμηλή = 5 βαθμοί

έργου και των τεχνικών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση

Μεσαία = 7,5 βαθμοί

του
2.

Ωριμότητα,
υποψηφίου

Υψηλή = 10 βαθμοί
ικανότητα

επικοινωνίας

και συνεργασίας

του

Χαμηλή = 5 βαθμοί
Μεσαία = 7,5 βαθμοί
Υψηλή = 10 βαθμοί
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2)

Μία θέση (1)ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Μηχανικού Βιομηχανίας ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης (Κωδικός Θέσης: BRIDGING-2)

Ανάλυση Αντικειμένου Έργου:
Αξιολόγηση στατιστικών δεδομένων, υποστήριξη της διαχείρισης και υλοποίησης του προγράμματος.
Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας: ΠΕ1 με τίτλο «Διαχείριση έργου» και συγκεκριμένα συμμετοχή στις εξής ενέργειες:

1.

Στατιστική επεξεργασία & ανάλυση δεδομένων/αποτελεσμάτων της μελέτης

2.

Στατιστική επεξεργασία & ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών του προγράμματος

3.

Υποστήριξη ιστοσελίδας προγράμματος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν
τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Δίπλωμα ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
Βιομηχανίας ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης



Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της μοριακής βιοεπιστήμης



Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό του προς ανάθεση έργου



Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και κλινικές μελέτες, στην προώθηση εθνικής και διεθνούς ερευνητικής
συνεργασίας.



Επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις υπό μορφή άρθρων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών
συνεδρίων.



Διαλέξεις και ανακοινώσεις σε εθνικά/διεθνή συνέδρια

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα
ακόλουθα κριτήρια και εφόσον ικανοποιούνται απόλυτα τα απαιτούμενα προσόντα, επί ποινή αποκλεισμού:
Α/Α

Κριτήριο αξιολόγησης

1.

Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ:5-6,99= 0,5 βαθμοί, 7-8,49= 1 βαθμός, 8,50-10= 2 βαθμοί

2.

Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Καλώς= 0,5 βαθμός, Λίαν Καλώς= 0,75 βαθμός, Άριστα=1 βαθμός
Επίπεδο γνώσης αγγλικών: 0,5 βαθμοί για καλό επίπεδο, 1 βαθμός για πολύ καλό επίπεδο και 2 βαθμοί για

3.

άριστο επίπεδο(Επίπεδο C2)
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Εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό του προς ανάθεση έργου: 2 βαθμοί για κάθε μήνα, μέχρι 24
4.

συνολικά βαθμοί (μέγιστη βαθμολογούμενη εμπειρία)
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και κλινικές ερευνητικές μελέτες: 4 βαθμοί για κάθε ερευνητικό

5.

πρόγραμμα μέχρι 16 συνολικά βαθμοί
Επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις υπό μορφή άρθρων σε διεθνή περιοδικά (PubMed): 3 βαθμοί για

6.

κάθε δημοσίευση, μέχρι 30 συνολικά βαθμοί
Διαλέξεις και ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια: 1 βαθμό για κάθε ανακοίνωση, μέχρι 5 συνολικά

7.

βαθμοί

Το ύψος της αμοιβής της παραπάνω θέσης ορίζεται σε €6.000,00 και η διάρκεια της απασχόλησης σε 6ανθρωπομήνες.
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.
Συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί μόνο για όσους πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι θεματικές ενότητες των ερωτήσεων
και το σύστημα βαθμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α
1.

Θεματικές ενότητες ερωτήσεων

Βαθμός

Κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου του αντικειμένου του

Χαμηλή = 5 βαθμοί

έργου και των τεχνικών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση

Μεσαία = 7,5 βαθμοί

του
2.

Ωριμότητα,

Υψηλή = 10 βαθμοί
ικανότητα

επικοινωνίας

και συνεργασίας

υποψηφίου

του

Χαμηλή = 5 βαθμοί
Μεσαία = 7,5 βαθμοί
Υψηλή = 10 βαθμοί

Ως τόπος εργασίας για όλες τις παραπάνω θέσεις ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μοριακής Αιματολογίας του
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και αναλόγως του αντικειμένου των προκηρυσσόμενων θέσεων επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση
του ενδιαφερομένου που συγκέντρωσε περισσότερα μόρια από τη διαδικασία της συνέντευξης.
Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε περίπτωση σχετικής τροποποίησης της διάρκειας
υλοποίησης του έργου. Μέγιστη δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων ορίζεται η λήξη του έργου ή των τυχόν παρατάσεων
του με το αναλογούν ποσό, σε σχέση με το διάστημα της παράτασης, και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο,
χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης
του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.
Η καταβολή των αμοιβών συνδέεται με την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή του/των παραδοτέου/εων (τμήματος ή
συνόλου) και προϋποθέτει την ύπαρξη πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παραδοτέων από την αρμόδια
επιτροπή.
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:







Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης (BRIDGING-1, BRIDGING-2)
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
Υπόμνημα εργασιών με τις περιλήψεις αυτών(ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις)
Περίληψη διατριβών (μεταπτυχιακών ή διδακτορικών)
Αντίγραφα συμβάσεων που πιστοποιούν την εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με αυτό του έργου ή βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο
φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με την ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για το έργο «Νέοι στόχοι για
την διάγνωση και επιδημιολογική επιτήρηση της ανθρώπινης βρουκέλλωσης: μοριακή μελέτη του ξενιστή σε μια ενδημική
περιοχή στο σταυροδρόμι Ασίας και Ευρώπης (BRIDGING)», Κωδ. Πράξης/MIS Τ2ΔΓΕ-0101/5030062 ΚΕ ΕΛΚΕ 82114.
Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 21012/19-9-2018» και με τα στοιχεία του
ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας), καθώς και με αναγραφόμενο τον κωδικό της θέσης
για την οποία υποβάλλεται η πρόταση (BRIDGING-1, BRIDGING-2), μέχρι 03-10-2018 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Δ.Π.Θ.
Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη
Γραφείο Πρωτοκόλλου, Κτίριο IV, όροφος 1ος
Τηλ. Επικοινωνίας: 2541079458

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 Δημοκρίτειου 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 ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Η ανάθεση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης με τίτλο «Νέοι στόχοι
για την διάγνωση και επιδημιολογική επιτήρηση της ανθρώπινης βρουκέλλωσης: μοριακή μελέτη του ξενιστή σε
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μια ενδημική περιοχή στο σταυροδρόμι Ασίας και Ευρώπης (BRIDGING)», Κωδ. Πράξης/MIS Τ2ΔΓΕ0101/5030062.
2.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος
να διατηρεί οποιανδήποτε αξίωση έναντι του Ειδικού Λογαριασμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

3.

Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4.

H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (http://www.rescom.duth.gr), στην ιστοσελίδα του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου

Θράκης

(http://www.duth.gr),

στον

ιστότοπο

του

Γραφείου

Διασύνδεσης

του

ΔημοκρίτειουΠανεπιστημίου Θράκης (http://www.career.duth.gr) , και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr).
5.

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.

6.

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.

7.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

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. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης, και
εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η
αντικατάσταση

θα

πραγματοποιηθεί

με

την

επιλογή

–βάσει

βαθμολογίας/μοριοδότησης-

άλλου/ων

υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.
9.

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.

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, ενώ
όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
11. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και
απορρίπτεται.
12. 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.
13. 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.
14. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.
15. 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’).
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16. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος δε προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή παραιτηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος της, ο ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ. μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης
υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.
17. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους όρους της
πρόσκλησης ή της σύμβασής του, ο ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ. δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά
σειρά κατάταξης, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως.
Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των
προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικά
Υπεύθυνο κ. Π. Σκένδρο, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2551351090, 6974324961, email: pskendro@med.duth.gr, ενώ για
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΔΠΘ στο τηλέφωνο
2541079458.
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Βασικά στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

BRIDGING-1

Βιολόγος, ΠΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες)

Προετοιμασία των κλινικών δειγμάτων για την ανάλυση υψηλής απόδοσης,
πραγματοποίηση in vitro πειραμάτων επιβεβαίωσης και αξιολόγηση των μοριακών

30

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ,
Κάτοχος Διδακτορικού

δεδομένων.

2

BRIDGING-2

Μηχανολόγος Μηχανικόςή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Μηχανικού Βιομηχανίας ή Μηχανικού
Παραγωγής και Διοίκησης, ΠΕ

Αξιολόγηση στατιστικών δεδομένων,, υποστήριξη της διαχείρισηςκαι υλοποίησης
του προγράμματος.

6

Κάτοχος διπλώματος ΑΕΙ,
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Δ.Π.Θ.
ΕΠΩΝΥΜΟ

:

(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ …

)

..................................................
ΟΝΟΜΑ

:

......................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

:

......................................................
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

:

......................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σας υποβάλλω πρόταση,

με συνημμένα τα

απαιτούμενα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

σχετικά

δικαιολογητικά,

προκειμένου να συμμετάσχω στη διαδικασία
επιλογής

για

το

παρακάτω

αντικείμενο/

αύξοντα αριθμό θέσης:

:

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

Αντικείμενο Έργου/Αύξοντας αριθμός θέσης:

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

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

Συνημμένα υποβάλλω:

(σταθ. &κιν)

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

1)

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

E-MAIL

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

…………………………………………………………………

6)

………………………………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

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

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.

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

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ

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

......................................
Ξάνθη

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

(υπογραφή)
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