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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 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 και  

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), 

για την εκτέλεση του Υποέργου με τίτλο «Σύστημα προστασίας για την αειφορική ανάπτυξη των ημιορεινών δασικών 

περιοχών», της πράξης με τίτλο «ΘΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – Σύστημα προστασίας για την 

αειφορική ανάπτυξη των ημιορεινών δασικών περιοχών» και α/α «01», της πράξης με τίτλο «ΘΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ– Σύστημα προστασίας για την αειφορική ανάπτυξη των ημιορεινών δασικών περιοχών» στο Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 379525, με Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου τον κ. Σούτσα Κωνσταντίνο, 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, 

αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη πέντε (5) συμβάσεων 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, διάρκειας έως 30/09/2015, ως εξής: 

 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ1. Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών 

Δ1.1. Έρευνα για την χαρτογράφηση των ζωνών που προστατεύονται από επίγεια μέσα με άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις 

πυρκαγιάς. 

Δ1.2. Έκθεση του ποσοστού δασοπροστασίας και καθορισμός προστατευόμενων και μη προστατευόμενων περιοχών. 

Δ1.3. Μελέτη των θέσεων πυροφυλακίων με βάση το ποσοστό παρατηρητικότητας με ψηφιακές κάμερες ή ανθρώπινη 

παρατήρηση. 

Δ1.4. Έρευνα του αριθμού των απαιτούμενων οχημάτων και πυροσβεστών με σκοπό τη βελτίωση της άμεσης 

δασοπυρόσβεσης στα πρώτα λεπτά της εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς. 

Δ1.5. Έκθεση θεσμικών μέτρων συντονισμού της δασοπυρόσβεσης από τους φορείς. 

Δ1.6. Διαμόρφωση ενός σχεδίου άμεσης ολοκλήρωσης δασικών χαρτών. 

Δ1.7. Χωρικό σύστημα πληροφορικής φυσικού περιβάλλοντος. 



 
Δ1.8. Χωροταξικό σχέδιο ημιορεινών δασικών περιοχών. 

Δ1.9. Μελέτη χωροταξικών κριτηρίων σύνταξης του χωροταξικού σχεδίου στο φυσικό περιβάλλον. 

 

Δ2. Πρωτότυπες ιδέες για έργα αποκατάστασης πυρόπληκτων περιοχών 

Δ2.1. Έρευνα πρωτότυπων αντιδιαβρωτικών έργων για τη συγκράτηση του εδάφους αλλά και προτάσεις διαχείρισης της 

καμένης βλάστηση. 

Δ2.2. Μελέτη μέτρων προστασίας των υδάτινων πόρων μετά από πυρκαγιά στο φυσικό περιβάλλον. 

Δ2.3. Έκθεση προτάσεων απασχόλησης νέων στην αντιπυρική προστασία των ημιορεινών δασικών περιοχών. 

 

Δ3. Καινοτόμες υποδομές ανάπτυξης 

Δ3.1. Έρευνα αξιοποίησης φυσικών πόρων για την ανάπτυξη ημιορεινών δασικών περιοχών. 

Δ3.2. Μελέτη δυνατότητας εναλλακτικού τουρισμού για την ανάπτυξη ημιορεινών δασικών περιοχών. 

Δ3.3. Έκθεση βιοδιατροφής στα πλαίσια του εναλλακτικού τουρισμού. 

Δ3.4. Έρευνα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας σε ημιορεινές περιοχές. 

Δ3.5. Έρευνα αντικειμενικών μεθόδων Μ.Π.Ε. για κάθε προτεινόμενο έργο. 

 

Δ4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων ερευνητών. 

Δ4.1. Έκθεση ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ψηφιακά προγράμματα για την υποστήριξη μεταπτυχιακής, διδακτορικής έρευνας 

των νέων ερευνητών. 

Δ4.2. Μετάκληση ξένων εμπείρων ερευνητών σε δράσεις της πράξης. 

 

Δ5. Συντονισμός/παρακολούθηση και αξιολόγηση πράξης 

Δ5.1. Τελική Έκθεση Αξιολόγησης. 

 

Δ6. Δημοσιότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων 

Δ6.1. Έκθεση προτάσεων βελτίωσης προγράμματος σπουδών. 

Δ6.2. Δημοσιεύσεις, πατέντες, ιδέες. 

 

Τα συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και το αντικείμενο 

απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως:  

 

 

1. EΡΕΥΝΗΤΗΣ 1 

    Απαιτούμενα προσόντα:  

1. Φοιτητής Δασολογίας ή συναφούς ειδικότητας με πολύ καλή επίδοση στα Δασοτεχνικά μαθήματα. 

2. Πολύ καλή γνώση των λογισμικών Office (Word,Power Point, Εxcel).  

3. Πολύ καλή γνώση του Internet. 

4. Καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD. 

5. Γνώση κατά προτίμηση της Γερμανικής γλώσσας. 



 
Αντικείμενο Απασχόλησης: Δ1. 

Τόπος Απασχόλησης: Ορεστιάδα, Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Παν/μίο 

Θράκης  

Διάρκεια σύμβασης: 11,56 ανθρωπομήνες 

 
2. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 2 

Απαιτούμενα προσόντα:  

1. Φοιτητής με πολύ καλή επίδοση στα μαθήματα και γνώσεις Νομικής σε θέματα σχετιζόμενα με Μ.Π.Ε, χωροταξία και 

Κτηματολόγιο. 

2. Πολύ καλή γνώση των λογισμικών Office (Word,Power Point, Εxcel).  

3. Πολύ καλή γνώση του Internet. 

4. Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικής και γερμανικής γλώσσας. 

Αντικείμενο Απασχόλησης: Δ1, Δ3 

Τόπος Απασχόλησης: Ορεστιάδα, Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Παν/μίο 

Θράκης 

Διάρκεια σύμβασης: 11,56 μήνες 

 

3. EΡΕΥΝΗΤΗΣ 3 

    Απαιτούμενα προσόντα:  

1. Φοιτητής Δασολογίας ή συναφούς ειδικότητας με πολύ καλή επίδοση στα Δασοτεχνικά μαθήματα. 

2. Πολύ καλή γνώση των λογισμικών Office (Word,Power Point, Εxcel).  

3. Πολύ καλή γνώση του Internet. 

6. Καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD. 

7. Γνώση κατά προτίμηση της Αγγλικής γλώσσας. 

Αντικείμενο Απασχόλησης: Δ1. 

Τόπος Απασχόλησης: Ορεστιάδα, Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Παν/μίο 

Θράκης  

Διάρκεια σύμβασης: 4,62 ανθρωπομήνες 

 
4. EΡΕΥΝΗΤΗΣ 4 

    Απαιτούμενα προσόντα:  

1. Φοιτητής Δασολογίας ή συναφούς ειδικότητας με πολύ καλή επίδοση στα Δασοτεχνικά μαθήματα. 

2. Πολύ καλή γνώση των λογισμικών Office (Word,Power Point, Εxcel).  

3. Πολύ καλή γνώση του Internet. 

4. Καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD. 

5. Γνώση κατά προτίμηση της Αγγλικής γλώσσας. 

Αντικείμενο Απασχόλησης: Δ1. 



 
Τόπος Απασχόλησης: Ορεστιάδα, Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Παν/μίο 

Θράκης  

Διάρκεια σύμβασης: 4,62 ανθρωπομήνες 

 
5. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 5 

Απαιτούμενα προσόντα:  

1. Πτυχίο Mαθηματικών ή συναφούς ειδικότητας. 

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master) στη Στατιστική ή συναφές αντικείμενο. 

4. Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια ερευνητικής εμπειρίας σε ΑΕΙ ή ερευνητικό ίδρυμα στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο. 

5. Συμμετοχή ως συγγραφέας σε δύο (2) τουλάχιστον επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή διεθνή συνέδρια με 

σύστημα κριτών στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο. 

6. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

Αντικείμενο Απασχόλησης: Δ1, Δ5. 

Τόπος Απασχόλησης: Ορεστιάδα, Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Παν/μίο 

Θράκης  

Διάρκεια σύμβασης: 5,32 ανθρωπομήνες 

 

Αποδοχή Προτάσεων 

Η Επιτροπή Ερευνών θα αποδεχθεί από τις υποβαλλόμενες προτάσεις εκείνες που εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του 

προς ανάθεση έργου και πληρούν στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης. Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης 

επισημαίνεται πως 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» ή «πίνακα επιτυχόντων», ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Λόγω ακριβώς της νομικής 

φύσης της πρόσκλησης ως πρόσκλησης υποβολής πρότασης και της επιλογής του αντισυμβαλλόμενου ως αποδοχής της 

πρότασης αυτής κατά την έννοια του ιδιωτικού δικαίου και όχι ως διοικητικής διαδικασίας δεν προβλέπεται στάδιο 

υποβολής και εξέτασης ενστάσεων. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς 

επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των 

σχετικών συμβάσεων. Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων και του 

προϋπολογισμού του έργου στο οποίο θα απασχοληθούν. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει 

την Επιτροπή Ερευνών και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά 

δικαιώματα προσδοκίας. 

Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των 

προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007. 

Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τις προτάσεις τους με τα ακόλουθα απαραίτητα 



 
δικαιολογητικά: 

1. Βιογραφικό Σημείωμα 

2. Δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα τους (όπως τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις ερευνητικής 

εμπειρίας, πιστοποιήσεις γνώσης ξένων γλωσσών, συστατικές επιστολές ή κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να 

βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης). 

3. Έγγραφο εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας ή νόμιμης απαλλαγής τους (μόνο για άρρενες ενδιαφερόμενους). 

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. 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το 

περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. 

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 τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

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. 

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. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς την θέση Ερευνητή για την οποία ενδιαφέρονται.  

Κατά την αξιολόγηση ενδέχεται οι υποψήφιοι να κληθούν για συνέντευξη. 

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε 

σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή με την ένδειξη: Πρόταση στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης για το έργο «Σύστημα προστασίας για την αειφορική ανάπτυξη των ημιορεινών δασικών περιοχών», μέχρι 

την 7η  Ιουνίου 2013 και ώρα 14.00 στη διεύθυνση: 

  Ειδικός Λογαριασμός Δ.Π.Θ. 

Κτήριο Γραμματείας Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ. 

Δραγάνα, 68100 Αλεξ/πολη 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Σούτσα Κωνσταντίνο, τηλέφωνο 

25520 41105, email: soustas@fmenr.duth.gr. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Κώστα 

Αναπλ. Πρύτανη Δ.Π.Θ. 


