
                       

 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) 

 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 
Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), λαµβάνοντας υπόψη: 
Α) Τις διατάξεις της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009 
και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 
Β) Τις υποχρεώσεις του Α.Τ.Ε.Ι./Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση της πράξης «ΘΑΛΗΣ – 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση»,  µε Επιστηµονικά Υπεύθυνη την κα. Βασιλική Λάγκα, Καθηγήτρια του 
Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ και µε χρηµατοδότηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Π.∆.Ε.), προτίθεται να αναθέσει για την στελέχωση της οµάδας υλοποίησης της πράξης, 
µε σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισµένης χρονικής διάρκειας σε πέντε (5) εξωτερικούς 
συνεργάτες όπως παρακάτω:  
 
Α. ΣΕ ∆ΥΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΘ.  
ΘΕΣΗ 1  
Αντικείµενο α π ασ χό λ η σ η ς  
∆ράση 6: «Επιδράσεις των µετακινούµενων κοπαδιών αιγοπροβάτων στο τοπίο, τη βιοποικιλότητα και 
την παραγωγικότητα των βοσκοτόπων στο πλαίσιο των επερχόµενων κλιµατικών αλλαγών». Λήψη 
παρατηρήσεων και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην έκταση, παραγωγικότητα των βοσκοτόπων 
που χρησιµοποιεί η µετακινούµενη αιγοπροβατοτροφία και τη σύνθεση της χλωρίδας τους καθώς και µε 
τις επιδράσεις των µετακινούµενων κοπαδιών αιγοπροβάτων στο τοπίο, τη βιοποικιλότητα και την 
παραγωγικότητα των βοσκοτόπων στο πλαίσιο των επερχόµενων κλιµατικών αλλαγών.   
Παραδοτέο 27: Πτυχιακή εργασία. Μελέτη αντιπροσωπευτικής διαδροµής µετακίνησης από τα χειµερινά 
στα θερινά λιβάδια.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

  
  
  
  
 
 

 

Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού  
Κονδυλίων Έρευνας  
Ταχ. ∆ιεύθυνση : ΣΙΝ∆ΟΣ Τ.Θ. 141  
Ταχ. Κώδικας : 574 00 
Ιστοσελίδα: http:// www.ee.teithe.gr 
Πληροφορίες : Ν. Χρυσοχοΐδου 
Τηλέφωνο : 2310 013680 
Fax : 2310 791468 
E-mail : eperev@admin.teithe.gr 

                 Ηµεροµηνία :04/04/2013 
                 Αρ. Πρωτ. ΕΕ 1632 
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Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  
• Βασικές θεωρητικές γνώσεις στην οικολογία και προστασία του λιβαδικού τοπίου καθώς και στη 
φυσιολογία και οικολογία των λιβαδικών φυτών που να αποδεικνύονται π.χ. µέσω της επιτυχούς 
εξέτασης σε σχετικά µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών της Σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος 
• ∆υνατότητα µετακίνησης σε ορεινές περιοχές σε όλη την Ελλάδα– Κατοχή διπλώµατος οδήγησης 
• Εµπειρία σε πρωτογενείς έρευνες στον αγροτικό χώρο 
Χρονική διάρκεια: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την υπογραφή της έως 28/2/2014 (04 
ανθρωποµήνες).  
Συνολικό προϋπολογισθέν ποσό: 500,00€  
ΘΕΣΗ 2  
Αντικείµενο α π ασ χό λ η σ η ς  
∆ράση 5: «Έκταση, βοσκοϊκανότητα και βιοποικιλότητα των λιβαδικών εκτάσεων που χρησιµοποιούνται 
από τη µετακινούµενη  αιγοπροβοτοτροφία».  
Λήψη παρατηρήσεων και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην έκταση, παραγωγικότητα των 
βοσκοτόπων που χρησιµοποιεί η µετακινούµενη αιγοπροβατοτροφία και τη σύνθεση της χλωρίδας τους. 
Παραδοτέο 21: Πτυχιακή εργασία. ∆ιαχρονική εξέλιξη των εκτάσεων που χρησιµοποιεί η µετακινούµενη 
κτηνοτροφία 
Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  
• Βασικές θεωρητικές γνώσεις στην οικολογία και φυσιολογία των φυτών µε έµφαση στα λιβαδικά φυτά 
που να αποδεικνύονται π.χ. µέσω της επιτυχούς εξέτασης σε σχετικά µαθήµατα του Προγράµµατος 
Σπουδών της Σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
• ∆υνατότητα µετακίνησης σε ορεινές περιοχές– Κατοχή διπλώµατος οδήγησης 
• Εµπειρία σε πρωτογενείς έρευνες στον αγροτικό χώρο 
Χρονική διάρκεια: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την υπογραφή της έως 28/2/2014 (4 
ανθρωποµήνες).  
Συνολικό προϋπολογισθέν ποσό: 500,00€ 
 
Β. ΣΕ ∆ΥΟ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΥΣ  
ΘΕΣΗ 1  
Αντικείµενο α π ασ χό λ η σ η ς  
∆ράση 5: «Έκταση, βοσκοϊκανότητα και βιοποικιλότητα των χρησιµοποιούµενων βοσκοτόπων»  
∆ράση 6: «Επιδράσεις των µετακινούµενων κοπαδιών αιγοπροβάτων στο τοπίο, τη βιοποικιλότητα και 
την παραγωγικότητα των βοσκοτόπων στο πλαίσιο των επερχόµενων κλιµατικών 
αλλαγών».∆ειγµατοληψίες από πειραµατικούς κλωβούς, επεξεργασία δεδοµένων και καταγραφή της 
έκτασης των βοσκοτόπων που χρησιµοποιούνται από τη µετακινούµενη αιγοπροβατοτροφία. 
Παραδοτέα 18 και 24: Εκθέσεις Πεπραγµένων ∆ράσεων 5 και 6.  
Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  

• Πτυχίο ∆ασολογικής Σχολής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών µε ειδίκευση στη Γενική ∆ασική Οικολογία 
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε έρευνα που άπτεται της κλιµατικής αλλαγής και της 

ερηµοποίησης 
Χρονική διάρκεια: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την υπογραφή της έως 28/2/2014 (4,4 
ανθρωποµήνες).  
Συνολικό προϋπολογισθέν ποσό: 6.160,00€  
ΘΕΣΗ 2  
Αντικείµενο α π ασ χό λ η σ η ς  
∆ράση 5: «Έκταση, βοσκοϊκανότητα και βιοποικιλότητα των χρησιµοποιούµενων βοσκοτόπων»  
∆ράση 6: «Επιδράσεις των µετακινούµενων κοπαδιών αιγοπροβάτων στο τοπίο, τη βιοποικιλότητα και 
την παραγωγικότητα των βοσκοτόπων στο πλαίσιο των επερχόµενων κλιµατικών αλλαγών». Λήψη 
παρατηρήσεων που αφορούν στην παραγωγικότητα των βοσκοτόπων και τη σύνθεση της χλωρίδας 
τους. 
Παραδοτέα 18 και 24: Εκθέσεις Πεπραγµένων ∆ράσεων 5 και 6.  
Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  

• Πτυχίο ∆ασολογικής Σχολής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών µε ειδίκευση στην Οικολογία και ∆ιαχείριση ∆ασικών 

Βοσκοτόπων  
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
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• Αποδεδειγµένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
• Τουλάχιστον τέσσερις (4) πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά ή σε πρακτικά 

συνεδρίων 
Χρονική διάρκεια: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την υπογραφή της έως 28/2/2014 (4,4 
ανθρωποµήνες).  
Συνολικό προϋπολογισθέν ποσό: 6.160,00€ 
 
Γ. ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ  
Αντικείµενο α π ασ χό λ η σ η ς  
∆ράση 2:«∆ιερεύνηση των διαχειριστικών πρακτικών. Λογική και λειτουργία των µετακινούµενων 
συστηµάτων»  
Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων σε µετακινούµενους αιγοπροβατοτρόφους της Άρτας και της 
Αιτωλοακαρνανίας  
Παραδοτέο 6: Έκθεση Πεπραγµένων της ∆ράσης 2 
Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

• Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
• Τουλάχιστον δεκαετής επαγγελµατική εµπειρία  
• Εµπειρία σε θέµατα που σχετίζονται µε την αιγοπροβατοτροφία των Νοµών Αιτωλοακαρνανίας 

και Άρτας 
• Αποδεδειγµένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
• ∆υνατότητα µετακίνησης σε ορεινές περιοχές της Άρτας και της Αιτωλοακαρνανίας – Κατοχή 

διπλώµατος οδήγησης 
Χρονική διάρκεια: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την υπογραφή της έως 31/12/2013 (3,3 
ανθρωποµήνες). 
Συνολικό προϋπολογισθέν ποσό:3.960,00€ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1. Πρόταση Σύναψης Σύµβασης Έργου (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που διατίθεται στον ιστοχώρο της 
Επιτροπής Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) 
2. Βιογραφικό σηµείωµα  
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που 
θα τεκµηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.  
Οι άνδρες ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόµιµα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους θα γίνεται στη 
Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού του Α.Τ.Ε.Ι/Θεσσαλονίκης (Κτίριο Τεχνικής 
Υπηρεσίας), σε κλειστό φάκελο έως τις 15/04/2013 και ώρα 13.00. 
(Προσοχή: Στο εξωτερικό µέρος του κλειστού φακέλου να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και η 
ένδειξη που ακολουθεί:«Υποβολή Πρότασης για τη υπ’ αριθµ. ……../..-..-2013 Πρόσκληση»). 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
1. 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.  
2. Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν µέχρι την παραπάνω οριζόµενη 
ηµεροµηνία και ώρα.  Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή αποστολής µε ταχυµεταφορά, ο 
ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙ-Θ ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων της πρότασης 
που θα αποσταλούν.   
3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 
επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων.  
4. 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 ∆ΟΑΤΑΠ.  
5. 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». Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της 
πρόσκλησης να ολοκληρωθεί µε σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ 
ιδίαν.  
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6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύµβασης µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση του επιλεχθέντος µε άλλον ενδιαφερόµενο στα πλαίσια της παρούσης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
7. 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.  
8. Ο ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙ-Θ δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση προς σύναψη σύµβασης, δεδοµένου ότι επαφίεται 
στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή µη συµβάσεων, ο αριθµός αυτών, αποκλειόµενης 
οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφεροµένων.  
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηµοσιεύεται στον ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών 
του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. www.ee.teithe.gr. και στο σχετικό διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι  υποψήφιοι  µπορούν να απευθύνονται  στην κ. Nικ. 
Χρυσοχοΐδου, Τηλ:2310013680, e-mail: eperev@admin.teithe.gr   

                                                                                                                           
                                                                Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
 
 
                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙ∆ΗΣ 
                          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 

 


