
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 

σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για τις ανάγκες 

του ερευνητικού «Καταγραφή και µελέτη αναπαραγωγής των αυτοφυών καλλωπιστικών ειδών 

του Ν. ∆ράµας και εισαγωγή τους στους χώρους πρασίνου του ∆ήµου» κατόπιν συνέντευξης.   

Προσόντα αντισυµβαλλόµενου: 

ΘΕΣΗ: Εξωτερικός συνεργάτης για τη συλλογή σπόρων και βολβών χρονικής διάρκειας έως 

20-09-2014. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Πτυχίο ∆ασολόγου ή Τεχνολόγου ∆ασοπονίας ΤΕ 20% 

∆ιδακτορικός Τίτλος Σπουδών συναφής µε τη ∆ασική Βοτανική και ∆ασική 
βλάστηση 

20% 

Τουλάχιστον (5) πενταετή επαγγελµατική εµπειρία 20% 

Επιθυµητές ∆ηµοσιεύσεις σε συναφή αντικείµενα 20% 

∆ιαδικασία Συνέντευξης 20% 

 

Η προσµέτρηση µονάδων βαθµολόγησης πραγµατοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία 

αναφέρονται στα απαιτούµενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε 

αντικειµενική συνάφεια µε τις απαιτήσεις του έργου. 

Σηµειώνεται ότι, όπου χρειάζεται, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να εξετάσει τους 

υποψηφίους σε πρακτικά θέµατα του αντικειµένου τους, για τη διαπίστωση των δεξιοτήτων 

που κατέχουν. 

Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ 

(ee.teikav.edu.gr). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσµάτων, οι υποψήφιοι έχουν το 

δικαίωµα: 

− Υποβολής ένστασης, εντός πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ηµέρας ανάρτησης των 

αποτελεσµάτων αξιολόγησης 
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− Πρόσβασης, εντός πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ηµέρας ανάρτησης των 

αποτελεσµάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους 

ατοµικούς φακέλους και στα ατοµικά φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης των υπολοίπων 

υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόµενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-

1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση µε πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, 

καθώς και τα απαιτούµενα έγγραφα (επικυρωµένα) που αποδεικνύουν τα ζητούµενα προσόντα. 

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στη Γραµµατεία του Ειδικού 

Λογαριασµού - ΤΕΙ ΑΜΘ, Άγιος Λουκάς 65404, έως και τις 03/03/2014 ηµέρα ∆ευτέρα. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανωτέρω πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνο 

25210 60473. 

 

 
 

O Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασµού 

 
 
 
 
  

Καθηγ. Νικόλαος Θερίου 
 Αναπληρ. Πρόεδρος Οικονοµικού 

Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ 
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