
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

∆ιιδρυµατικού ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Ανάλυση και ∆ιαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών» 

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

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων πέντε (5) επιστηµονικών συνεργατών για τη 

διδασκαλία µαθηµάτων και ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη του ∆ιιδρυµατικού 

∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο: «Ανάλυση και ∆ιαχείριση ανθρωπογενών και 

φυσικών καταστροφών» για το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού  έτους 2017-2018. Αναλυτικά:   

ΘΕΣΗ Νο 1:  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  

Αντικείµενο:  ∆ιδασκαλία του  µαθήµατος: «Φυσικές Καταστροφές και Κίνδυνοι Ι» 

Ποσό: 40€/ώρα διδασκαλίας 

∆ιάρκεια: έως 11-2-218 

Προτάσεις υποβάλλονται από ενδιαφερόµενους µε τα παρακάτω προσόντα:  

ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % 

∆ίπλωµα Χηµικού Μηχανικού 30 

∆ιδακτορικό δίπλωµα στη Αναλυτική Χηµεία – Ενόργανη Ανάλυση  30 

Προϋπηρεσία σχετική µε το δίπλωµα του Χηµικού Μηχανικού  20 

Προϋπηρεσία διδασκαλίας στην Πυροσβεστική Ακαδηµία 20 

ΘΕΣΗ Νο 2:  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Αντικείµενο:  ∆ιδασκαλία των  µαθηµάτων: «Ανάλυση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών» και  «Ο 

Ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών» 

Ποσό: 40€/ώρα διδασκαλίας 

∆ιάρκεια: έως 11-2-218 

Προτάσεις υποβάλλονται από ενδιαφερόµενους µε τα παρακάτω προσόντα:  

ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % 

∆ίπλωµα  Μηχανικού Παραγωγής και ∆ιοίκησης 30 

∆ιδακτορικό δίπλωµα στη διοίκηση ολικής ποιότητας 30 

Προϋπηρεσία διδασκαλίας σχετική µε τη διοίκηση ολικής 

ποιότητας 
20 

Επαγγελµατική προϋπηρεσία σχετική µε τη διοίκηση  20 

ΘΕΣΗ Νο 3:  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Αντικείµενο:  ∆ιδασκαλία του  µαθήµατος: «Γεωπληροφορική και Φυσικές Καταστροφές» 
Ποσό: 40€/ώρα διδασκαλίας 

∆ιάρκεια: έως 11-2-218 

Προτάσεις υποβάλλονται από ενδιαφερόµενους µε τα παρακάτω προσόντα:  

ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % 

Πτυχίο ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 30 

∆ιδακτορικό δίπλωµα σε θέµατα Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών και ποσοτικών µεθόδων 
40 

Τουλάχιστον (5) πενταετή επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα 

Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 
20 

Προϋπηρεσία διδασκαλίας σχετική µε το αντικείµενο του 

µαθήµατος Γεωπληροφορική και Φυσικές Καταστροφές 
10 

ΘΕΣΗ Νο 4:  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Αντικείµενο:  ∆ιδασκαλία του  µαθήµατος: «Ανάλυση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ   

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Ταχ. ∆/νση      : Άγιος Λουκάς–65404 ΚΑΒΑΛΑ 

Τηλέφωνο       : 2510462624 

Πληροφορίες  : Εµµανουλούδης ∆. 

Ε-mail             :   msc.disaster@teiemt.gr 

 

ΚΑΒΑΛΑ 03/10/2017  

Αρ. πρωτ.5261  

Αρ. Πρόσκλησης: 30/2017 

Α∆Α:  651ΝΟΞΝΗ-ΖΩ2 

 



Ποσό: 40€/ώρα διδασκαλίας 

∆ιάρκεια: έως 11-2-218 

Προτάσεις υποβάλλονται από ενδιαφερόµενους µε τα παρακάτω προσόντα:  

ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % 

∆ίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού 30 

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέµατα περιφερειακού 

σχεδιασµού  
40 

∆ιδακτορικό σε θέµατα αστικού και περιφερειακού χωροταξικού 

σχεδιασµού 
20 

Προϋπηρεσία σε θέµατα διαχείρισης σεισµικών καταστροφών και 

την ασφάλεια κρίσιµων υποδοµών 
10 

 

ΘΕΣΗ Νο 5: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Αντικείµενο:  ∆ιδασκαλία του  µαθήµατος: «Ο Ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και 

καταστροφών» 

Ποσό: 40€/ώρα διδασκαλίας 

∆ιάρκεια: έως 11-2-218 

Προτάσεις υποβάλλονται από ενδιαφερόµενους µε τα παρακάτω προσόντα:  

ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % 

∆ίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού 30 

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε  τεχνολογίες περιβάλλοντος 20 

∆ιδακτορικό σε θέµατα πολιτικής προστασίας της χώρας έναντι 

φυσικών καταστροφών 
40 

Προϋπηρεσία σε θέµατα πολιτικής προστασίας 10 

 

ΘΕΣΗ Νο 6:  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΕΡΓΟ:  Τεχνική Υποστήριξη Έργου: Ανάλυση και ∆ιαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» 

Ποσό: ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό 1.300€ συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων 

Αντικείµενο: Προετοιµασία των πειραµατικών διατάξεων και συσκευών της Πυροσβεστικής ακαδηµίας που είναι 

εγκατεστηµένα στον εκεί χώρο και σχετίζονται µε διαχείριση κινδύνων και καταστροφών  

∆ιάρκεια: έως 11-2-218 

Προτάσεις υποβάλλονται από ενδιαφερόµενους µε τα παρακάτω προσόντα:  

ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ% 

Πτυχίο διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών 30 

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές 

σπουδές 
20 

Πιστοποιηµένες γνώσεις στην ανάλυση κινδύνων, κρίσεων, 

καταστροφών και συγκρούσεων όπως και στο διεθνές ανθρωπιστικό 

δίκαιο 

30 

Προϋπηρεσία διδασκαλίας στην Πυροσβεστική Ακαδηµία 20 

 

Οι ενδιαφερόµενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους µε τα απαραίτητα 

αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραµµατείας του ΕΛΚΕ, Άγιος Λουκάς 65404 Καβάλα (αναγράφοντας 

τον αριθµό πρόσκλησης), µέχρι τις 18/10/2017.  Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση: 

1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

3. Τίτλοι σπουδών 

4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εµπειρίας 

5. Άλλα δικαιολογητικά 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανωτέρω πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνo 2510 462624 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εµπρόθεσµα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που 
κρίνεται πιο κατάλληλη µε βάση τις προϋποθέσεις/κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης και συνάπτεται σύµβαση / 
συµφωνητικό για την ανάθεση έργου µε τον επιλεγέντα. 



2. Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προτάσεις που θα κατατεθούν ή θα έχουν ηµεροµηνία αποστολής (ταχυδροµικής ή 
ταχυµεταφοράς) µέχρι την οριζόµενη ηµεροµηνία. 

3. Η επιλογή της πρότασης πραγµατοποιείται ύστερα από εκτίµηση των απαραίτητων προσόντων µε τη σύνταξη 
πρακτικού αξιολόγησης. 

4. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει σε συνέντευξη όσους υποψηφίους δεν αποκλείονται µε 
βάση τον Πίνακα Βαθµολογίας Κριτηρίων. 

5. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων. 

6. Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύµβασης / συµφωνητικού για την 
ανάθεση έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυµβαλλόµενου έχει το χαρακτήρα 
αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί µε σύνταξη πίνακα 
κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν. 

7. Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούµενα προσόντα της πρόσκλησης δε βαθµολογείται και 
απορρίπτεται. 

8. Το αποτέλεσµα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ και στη ∆ιαύγεια. 
9. Ενστάσεις επί του αποτελέσµατος µπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ ΑΜΘ εντός 5 εργάσιµων ηµερών 

από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης. 
10. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την επόµενη 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, ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννοµο συµφέρον της υπεράσπισης των 
δικαιωµάτων του ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων. 

11. Ο ΕΛΚΕ δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση προς σύναψη σύµβασης / συµφωνητικού, δεδοµένου ότι επαφίεται 

στην πλήρη διακριτική ευχέρεια του ΕΛΚΕ η σύναψη ή µη συµβάσεων/συµφωνητικών, καθώς και το πλήθος 
αυτών, αποκλειόµενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφεροµένων. 

12. Η ανάθεση του έργου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο έργο και στον Οδηγό 
∆ιαχείρισης και Χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ. 

13. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ (ee.teikav.edu.gr) για πληροφορίες σχετικά 
µε την εξέλιξη της διαδικασίας. 

  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασµού Κονδυλίων και Έρευνας 

 

 

 

 

Νικόλαος Θερίου 

Αναπληρωτής Πρύτανης ΤΕΙ ΑΜΘ 

  



ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ: . . ./. . ./  

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: . . . 

 

Προς: τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ 

Στοιχεία Αιτούντα 
Όνοµα: .......................................................................................................................................  

Επώνυµο: ...................................................................................................................................  

Ον. Πατέρα:  ...............................................................................................................................  

Πόλη: .............................................. ∆ιεύθυνση: .........................................................................  

Τ.Κ.: .................... Τηλ.: ...........................................................  

Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή µου για τη θέση 

για το πρόγραµµα µε τίτλο 

Μαζί µε την αίτησή µου επισυνάπτονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για την πλήρωση της θέσης). 

 

Συνηµµένα: 

1 ...................................................................................................................  

2 ...................................................................................................................  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9 ...................................................................................................................  

Ο Αιτών/Η Αιτούσα 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆3-05-Ε-01 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 31/10/2008 
  ΕΚ∆ΟΣΗ: 2 


