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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για υποτροφία)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΗ “ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ"», που
χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ και το ΑΠΘ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη,
αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, προσκαλεί επιστήμονες σε κίνδυνο (*όπως ορίζεται
παρακάτω), υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων για την υποβολή αιτήσεων για μία ερευνητική θέση (μέσω
χορήγησης υποτροφίας), για 12 μήνες και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.400 €. Η
χορήγηση της υποτροφίας θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2021 ή (σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαμένει
εκτός Ελλάδας) αμέσως μόλις μπορέσει να έχει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και να ταξιδέψει στην
Ελλάδα.
* Η πρόσκληση απευθύνεται σε μη-Έλληνες πολίτες που πληρούν ένα από τα παρακάτω:
1. Έχουν αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα
2. Έχουν αναγνωρισμένο καθεστώς επικουρικής προστασίας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Μπορούν να προσκομίσουν επίσημη αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής
προστασίας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζονται ως «ερευνητές
σε κίνδυνο» από το δίκτυο Scholars at Risk (SAR-status),
4. Διαμένουν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ήδη αναγνωριστεί ως
«ερευνητές σε κίνδυνο» από το δίκτυο Scholars at Risk
5. Διαμένουν σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ήδη αναγνωριστεί ως «ερευνητές σε κίνδυνο»
από το δίκτυο Scholars at Risk
6. Αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο στη χώρα προέλευσής τους, εξαιτίας του περιεχόμενου του
επιστημονικού τους έργου ή των ιδεών που εκφράζουν δημόσια και έχουν ήδη αναγνωριστεί ή βρίσκονται
στη διαδικασία αναγνώρισης ως «ερευνητές σε κίνδυνο» από το δίκτυο Scholars at Risk
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το άτομο που θα επιλεγεί θα διεξάγει έρευνα στους χώρους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με την καθοδήγηση
μέλους ΔΕΠ οποιουδήποτε Τμήματος ή Σχολής του ΑΠΘ, με στόχο την απόκτηση εμπειρίας από ένα ευρωπαϊκό
ερευνητικό ίδρυμα και την ενδυνάμωση της ερευνητικής συνεργασίας.
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Τεκμηριωμένη κατάσταση «κινδύνου», όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω
• Διδακτορικό δίπλωμα σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο ΑΠΘ
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
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•

Σύντομη Ερευνητική Πρόταση στα αγγλικά (μέχρι 1000 λέξεις) που θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει
τις εξής ενότητες:
o Στόχοι της έρευνας
o Μεθοδολογία και Υλοποίηση
o Επιστημονική ή/και κοινωνική απήχηση της έρευνας
o Αντίκτυπος στην ενίσχυση των δυνατοτήτων και των μελλοντικών προοπτικών σταδιοδρομίας
του/της υποψηφίου/-ιας

•

Πρόσκληση/επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ που εργάζεται στην ίδια θεματική
περιοχή/γνωστικό αντικείμενο η οποία θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει: (α) τους λόγους για
τους οποίους προτείνεται ο/η συγκεκριμένος/η υποψήφιος/α και (β) τη δέσμευση του μέλους
ΔΕΠ να:
o
Φιλοξενήσει τον/την ερευνητή/-ήτρια στο Τμήμα του ή στο Εργαστήριο του, στους χώρους του
ΑΠΘ
o
Να συνεργάζεται με τον/την ερευνητή/-ήτρια και να επιβλέπει την υλοποίηση της προταθείσας
έρευνας

3. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Ανακοινώσεις σε Συνέδρια σε θέματα σχετικά με το πεδίο εξειδίκευσης/ή τη θεματική περιοχή της
ερευνητικής πρότασης
• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα σχετικά προς το πεδίο εξειδίκευσης/ή τη θεματική
περιοχή της ερευνητικής πρότασης
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ
1
2
3

Ερευνητική πρόταση (Κριτήρια και αντίστοιχη βαθμολογία
όπως καθορίζονται*)
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (ανά δημοσίευση)
και μέχρι 5 δημοσιεύσεις
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (ανά ανακοίνωση)
και μέχρι 10 ανακοινώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
≤150
20
10
≤350

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται
σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης (επισυνάπτεται)
2. Πρόσκληση/επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται
στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της
παρούσας πρόσκλησης.
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*Αξιολόγηση Ερευνητικής Πρότασης

Α/Α

Ενότητα Πρότασης

1.

Στόχοι

2.

Μεθοδολογία και Υλοποίηση

3

Επιστημονική
ή/και
απήχηση της έρευνας

4

Αντίκτυπος στην ενίσχυση των
δυνατοτήτων και των μελλοντικών
προοπτικών σταδιοδρομίας

κοινωνική

Επίπεδο/
Βαθμολογία
Αρκετά σημαντικό
Σημαντικό
Πολύ σημαντικό
Ικανοποιητικό
Πολύ καλό
Άριστο
Μέσο
Υψηλό
Εξαιρετικό υψηλό
Μέσο
Υψηλό
Εξαιρετικό υψηλό

Μέγιστη
βαθμολογία
10
20
30
10
20
30
10
20
30
15
30
60

10-30

10-30

10-30

15-60

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε ταχυδρομικά στη
διεύθυνση: Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, 7ος όροφος,
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 54124 ώρες 10.00.-12.00 είτε ηλεκτρονικά στο email: atriant@bio.auth.gr έως τις
26/03/2021 και ώρα 12:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα. Ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος θα αποστέλλει email στους ενδιαφερόμενους με ενημέρωση για την λήψη των
δικαιολογητικών και τον αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του οικείου Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και
Μοριακής Βιολογίας .
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά
στο +302310- 997332 ή ηλεκ τρονικά στο m alam at@psy.auth.gr , ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009,

994082, 994022.

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.
Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων)
δικαιούται να προσφύγει είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση prosk@rc.auth.gr, είτε με φυσική παρουσία,
είτε ταχυδρομικά στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ο
υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ
ΑΠΘ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List, στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης,
καθώς και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα έγγραφα αξιολόγησης – βαθμολόγησης,
τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης εντός προθεσμίας πέντε
(5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και υπό
τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 2690/1999 και 5 παρ. 2 στοιχ. ε’ του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα
στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο
κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση υποτροφίας με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις /ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την
αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ το
αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παρούσας. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για το
περιεχόμενο των φακέλων υποψηφιότητας που θα αποσταλούν.
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης της παρούσης δεν είναι
διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής της αίτησης υποψηφιότητας και
όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται
σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν μόνο μία αίτηση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του ενδιαφερόμενου
α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Ο/Η υποψήφιος/α που είναι πρώτος στον πίνακα κατάταξης και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των
βαθμολογούμενων κριτηρίων θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης επιλέγεται ο/η
επόμενος/η υποψήφιος/α έως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και
απορρίπτεται.
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 στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον
υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του
έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής).
Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη
διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως
των ενδιαφερομένων.
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.
Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση
διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό
ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006
«Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄
24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005).
Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από
φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Ευστράτιος Α. Στυλιανίδης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ– ΔΗΛΩΣΗΣ*
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση)

Επώνυμο : ……………………………….…………..…. Όνομα: ………………….………………………………….
Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ….…….……….……………Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών): ….
Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……….……..………… Νομός: …………….…………..……….…
Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….…………….....….
Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..……………….........….….
Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: ………..
Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………………… Τηλ.:………..
Κινητό τηλ : ……………………….. e-mail: ..……………………………………Α.Φ.Μ……………………………....
Να αναγραφούν στην παρούσα αίτηση-δήλωση και στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής
(συμπληρώνονται από τον υποψήφιο):
Ο αριθμός του πρωτόκολλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο
των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ημερομηνία : ___/___/______
Συνημμένα υποβάλλω : 1.
2.
*Η ελλιπής συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.

