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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

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 έργου με τίτλο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στερεής βιομάζας 

στα ευρωπαϊκά εθνικά πάρκα - BIOEUPARKS» που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Intelligent Energy Europe 2012» με κωδικό 

IEE/12/994/SI2.645924, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Σπυρίδωνα Γαλατσίδα, 

Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 

Πόρων του Δ.Π.Θ. που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Executive 

Agency for Competitiveness and Innovation - EACI) και από ιδία συμμετοχή του 

Δ.Π.Θ., ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει τις παρακάτω συμβάσεις μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 



 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΠΕ1: Διαχείριση του προγράμματος. 

ΠΕ2: Ενίσχυση της συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων χρήσης στερεής βιομάζας για ενέργεια 

και ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση πιθανών τοπικών αντιθέσεων.  

ΠΕ3: Ανάπτυξη, προσαρμογή και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στερεής βιομάζας.  

ΠΕ4: Οικοδόμηση της ικανότητας δράσης των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων και εκπαιδευτική διάχυσή τους.  

ΠΕ5: Οργάνωση των δράσεων διάχυσης-πληροφόρησης των αποτελεσμάτων του προγράμμα-

τος. 
 
Τα συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, 

καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως: 

 

1. Ένας (1) δασολόγος 

Αντικείμενο έργου 1: 

Διαχείριση των χρηματοδοτικών και οικονομικών θεμάτων της ομάδας (partner) και συνεργασία 

με τον Οικονομικό Διαχειριστή (Financial Officer) του προγράμματος και του συντονιστή,  μέσω 

των αντίστοιχων εργαλείων οικονομικής διαχείρισης (ΠΕ1: 1.2.2 Financial management tools) 

και της οικονομικής παρακολούθησης προγράμματος (ΠΕ1: 1.2.3 Financial monitoring). 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ορεστιάδα Έβρου, Δ.Π.Θ. 

Διάρκεια σύμβασης: 0,75 ανθρωπομήνες. 

Αμοιβή ανατιθέμενου έργου: θα καθορισθεί ανάλογα με τα προσόντα. 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο Δασολόγου 

 Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα 

συναφή με διαχείριση υλοποίησης προγραμμάτων και σύνταξης εκθέσεων αναφορών. 

 Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Internet Explorer και Microsoft  

Office. 

 Δυνατότητα μετακίνησης στην περιοχή ευθύνης του Δ.Π.Θ  (Ορεστιάδα-

Αλεξανδρούπολη) 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία στη διαχείριση δασών για παραγωγή βιομάζας. 

 Δημοσιεύσεις σε θέματα σχετικά με τη απόδοση των δασών σε βιομάζα. 

 
 



 

2. Ένας (1) δασολόγος 

Αντικείμενο έργου 2: 

Υλοποίηση υπό τη διαρκή καθοδήγηση και εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου των 

ακόλουθων έργων: 2.1 Σχέδιο ενημέρωσης-συνειδητοποίησης, αξιολόγηση της επίδρασης της 

καμπάνιας ενημέρωσης-συνειδητοποίησης στους στόχους, 2.2 Σχεδιασμός και χρονικός 

προγραμματισμός στρογγυλών τραπεζιών, 3.1 Συγκριτική αξιολόγηση παρόμοιων 

προγραμμάτων, αναλυτικό πλαίσιο αποτίμησης των δυνατοτήτων των εθνικών πάρκων, 

παρακολούθηση εφαρμογής των οδηγιών αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης, διαμόρφωση 

των κατευθυντήριων γραμμών ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας, 3.2 Διαμόρφωση της 

κοινής μεθοδολογίας ανάπτυξης εφοδιαστικής αλυσίδας και του τοπικού σχεδίου εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, 3.3 Τεχνική 

παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 3.4 Τεχνική αξιολόγηση και κατάλληλη 

τροποποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 4.1-4.2-4.3 Οικοδόμηση της ικανότητας δράσης των 

εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα, κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων και 

εκπαιδευτική διάχυσή τους, 5.2-5.4-5.5 Διαμόρφωση του περιεχομένου του υλικού διάχυσης 

των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ορεστιάδα Έβρου, Δ.Π.Θ. 

Διάρκεια σύμβασης: 15,5 ανθρωπομήνες. 

Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: θα καθορισθεί ανάλογα με τα προσόντα. 

Απαιτούμενα προσόντα:. 

 Πτυχίο Δασολόγου 

 Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο First Certificate)  

 Εμπειρία σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 

 Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Internet Explorer και Microsoft 

Office (Word, Excel, Access, Power Point). 

 Δυνατότητα μετακίνησης στην περιοχή ευθύνης του Δ.Π.Θ (Ορεστιάδα-

Αλεξανδρούπολη). 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία στη διαχείριση δασών για παραγωγή βιομάζας. 

 Καλή γνώση χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

 Δημοσιεύσεις σε θέματα σχετικά με τη απόδοση των δασών σε βιομάζα. 

 Ικανότητα στην επικοινωνία και τον συντονισμό δράσεων και μελετών. 



 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
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 οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζοντας 

με την πρότασή τους το αντικείμενο έργου (πχ έργο 2), συνοδευμένη από τα ακόλουθα 

απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1.  Βιογραφικό σημείωμα. 
 

2. Επικυρωμένα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα τους (όπως τίτλοι 

σπουδών, πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, πιστοποιήσεις γνώσης ξένων 

γλωσσών, συστατικές επιστολές ή κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη 

διαμόρφωση ορθής γνώμης). 

Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία δύναται να 

περιλαμβάνει  και  προσωπική  συνέντευξη  με  τους  ενδιαφερόμενους  των  οποίων  τα 

βιογραφικά θα αξιολογηθούν θετικά σε πρώτη φάση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

αναφέρουν στην πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος καθώς και για το αντικείμενο του έργου που ενδιαφέρονται. 



 

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. 

Οι επιλεχθέντες θα εργάζονται υπό την άμεση καθοδήγηση/εποπτεία του επιστημονικά 

υπευθύνου, θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του εργαστηρίου Δασικής 

Διαχειριστικής του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φ.Π. και θα 

αποτελούν μέλη της ομάδας του προγράμματος (project team members). 

Η διάρκεια κάθε σύμβασης θα είναι ανάλογη με τη χρονική διάρκεια του κάθε έργου, όπως 

προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος. Η σύμβαση δύναται να 

ανανεωθεί-παραταθεί σε περίπτωση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος. 

Σε περίπτωση ανανέωσης-παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας 

σύμβασης θα είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της 

παράτασης. 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη 

ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, 

ο ΕΛ/ΔΠΘ 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. 

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. 

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

ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007. 

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. 

Ο ΕΛ/ΔΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται 

στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και ο αριθμός αυτών, 

αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

 



 

Επισημαίνεται ότι: 

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι της   11-7-2013 στη 

διεύθυνση: 

 
Ειδικός Λογαριασμός Δ.Π.Θ. 

 

Κτήριο Γραμματείας Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ. 
 

Δραγάνα, 68100 Αλεξ/πολη 
 
 
Στο εξωτερικό μέρους του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε Αρ. Πρωτ.  

 Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Σπύρο Γαλατσίδα, τηλέφωνο 

25520 41115. 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 
 
 
 
 
 

Καθηγητής Γεώργιος Κώστα 
 

 
Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ. 


