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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για υποβολή πρότασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου)
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “LIFE+ Environment Policy and
Governance”
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού
έργου με τίτλο «Addressing Med fly with an innovative and environment
friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy - LIFE
BIODELEAR – LIFE13 ENV/GR/000414», με Κωδικό Έργου 4931 και Επιστημονικά
Υπεύθυνο τον καθ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, που χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (κατά 50%) και Εθνικούς πόρους (κατά 50%)
έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρου 93 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε από
το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
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4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις σε
συνδυασμό με το Π.Δ. 69/2016 και την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 3 ν
4452/2017.
5. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή Πρότασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, διάρκειας από την
υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος του έτους (31/12/2018), με
δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν
παρατάσεών του, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ (1)

Γεωπόνου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συμμετοχή
στην
υλοποίηση
της
δράσης
Β2
«Implementation of innovative Med traps at real scale”

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Aπό την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος του
έτους (31/12/2018) με δυνατότητα ανανέωσης έως την
λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό
πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.

ΤΟΠΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πειραματικούς Οπωρώνες στον Κάμπο Χίου, Εργαστήριο
Εντομολογίας και Εφαρμοσμένης Ζωολογίας του Τμήματος
Γεωπονίας,
Φυτικής
Παραγωγής
και
Αγροτικού
Περιβάλλοντος του Παν. Θεσσαλίας
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Απαιτούμενα Προσόντα - Κριτήρια:
Α/Α
1
2
3

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Γεωπονικών Επιστημών
Διετή εμπειρία σε προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη μεθόδων
αντιμετώπισης εντόμων της οικογένειας Tephritidae
Συμμετοχή σε σεμινάρια συναφή με το αντικείμενο του έργου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Πρόταση (βλ. Παράρτημα).
2. Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων, το οποίο θα συνοδεύεται από
τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα προσόντα που
αναγράφονται στο βιογραφικό των ενδιαφερομένων, όπως π.χ. των τίτλων
σπουδών, πιστοποιήσεων, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, αλλά και κάθε άλλο
στοιχείο, που τεκμηριώνει τα όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
Διευκρινίζεται ότι ως προς τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων
(π.χ. τίτλους σπουδών, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις κ.λ.π.) ισχύουν κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), τα ακόλουθα : α) ως
προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των λοιπών υπηρεσιών και φορέων της
παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, αρκούν απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων
τους, β) ως προς τα ιδιωτικά έγγραφα, αρκούν απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα αυτών, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά
από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, γ) ως προς τα αλλοδαπά έγγραφα,
αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα
δηλώνουν:
Α) το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφ’ όσον είναι
εγγεγραμμένοι,
Β) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,
Γ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,
3
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Δ) ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει
κανένα κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα
φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η
Πρότασή τους γίνει αποδεκτή,
Ε) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του
διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης.
ΣΤ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα
απαλλαγεί από αυτές ή έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας της
απασχόλησης (μόνο ως προς τους άρρενες ενδιαφερόμενους)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με
οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την
εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση, εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 19η Μαρτίου
2018 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γιαννιτσών και Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334, Βόλος.
Υπ’ όψη κου Κοντού Θεόδωρου, τηλ. 24210 06413 και κας Βασίλαρου Ε. τηλ.
24210 06403
και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό
πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
οποία υποβάλουν την Πρότασή τους. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις
που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ μέχρι
την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. Στην περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης
ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της
πρότασης που θα αποσταλούν και δε δεσμεύεται από την ημερομηνία που
αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΕ
ΕΓΓΡΑΦΑ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις Προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα
ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 93 του ν. 4310/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε
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από το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4386/2016. Η σύμβαση που θα συναφθεί ως εκ
της φύσεως και του σκοπού της δεν μπορεί να μετατραπεί σε καμία περίπτωση
σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
2. Αντικατάσταση της Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των Προτάσεων.
Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή
συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του
εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από απλό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
3. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δε διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την
ονομασία του) στην πρόσκληση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους
(ταυτοσημία ή αντιστοιχία), υποχρεούται να προσκομίσουν συγχρόνως
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων του αρμόδιου οργάνου
του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει η Σχολή/ Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω
δίπλωμα ή πτυχίο, ή τυχόν άλλο έγγραφο που θα ζητηθεί από την Επιτροπή
Αξιολόγησης των Προτάσεων, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι ο τίτλος αυτός
στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό
αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
4. Η Πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας αποδεικνύεται από επίσημη
βεβαίωση του οικείου εργοδότη, από την οποία προκύπτει με σαφήνεια το
αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης. Η πιστοποίηση γνώσης
που αφορά τον τίτλο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του
π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτό
ισχύει» (ΦΕΚ Α 185) σε συνδυασμό και με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου
τομέα» (ΦΕΚ Α 115). Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα
οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ Α
39), όπως αυτό ισχύει σήμερα.
5. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής
Προτάσεων δε συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, η δε τυχόν επιλογή
ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής Πρότασης
για σύναψης σύμβασης. Η διαδικασία της Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με
σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει
υποβληθεί μόνο μία Πρόταση ή όταν έχει βαθμολογηθεί μόνο μία Πρόταση). Σε
περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η Πρόταση του ενδιαφερόμενου
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με: α) τη μεγαλύτερη εμπειρία και β) το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο
σπουδών.
6. Η αξιολόγηση των Προτάσεων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.
Υποβληθείσα Πρόταση, η οποία δε πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της
πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.
7. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη
και τελείται δια της ανάρτησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα
του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της σχετικής απόφασης της
Επιτροπής Ερευνών, με την οποία εγκρίνεται η αξιολόγηση των Προτάσεων και
ο σχετικός πίνακας κατάταξης και η σύναψη της σύμβασης. Ο ενδιαφερόμενος
που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση
αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής
Ερευνών εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της
απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
8. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους και σε
αυτά των λοιπών υποψηφίων κατόπιν γραπτής αίτησής τους και υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, (ΦΕΚ Α 45), όπως αυτό ισχύει
σήμερα.
9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό
Χρηματοδότησης του Προγράμματος.
10. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της
σύμβασης
μπορεί
να
πραγματοποιηθεί
αντικατάσταση
του/των
επιλεχθέντος/ων με άλλο/άλλους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα κατάταξης.
Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας.
11. Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν αναλαμβάνει
καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην
απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο
αριθμός αυτών, ανάλογα με τις πιστώσεις και τις ανάγκες του έργου,
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
12. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες του
έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης ή/ και επέκτασης
του φυσικού ή / και οικονομικού αντικειμένου της.
Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στον κο Θεόδωρο
Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: kontos@uth.gr) και στην κα Βασίλαρου
Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: vasilarou@uth.gr ).
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη διεύθυνση ee.uth.gr και στο
δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Βόλος, …………

Όνομα

:

Επώνυμο
Πατρώνυμο

:
:

Μητρώνυμο

:

Ημερ/νία Γέννησης :
Α.Φ.Μ.

:

Διεύθυνση

:

Τηλέφωνο

:

email

:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. 5069/05.03.2018
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για σύναψη σύμβασης εργασίας,
μερικής απασχόλησης, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Addressing Med fly with an
innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest
Management Strategy - LIFE BIODELEAR – LIFE13 ENV/GR/000414», με κωδικό
έργου 4931και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Νικόλαο Παπαδόπουλο.
Ο/Η Υποβάλλων/ουσα την Πρόταση
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