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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
– ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Καινοτομία και
Επιχειρηματικότητα - Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», που
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Στυλιανό Ροζάκη (Αν.
Καθηγητή του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να εγγράψει στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων
του Έργου Φυσικά Πρόσωπα σχετικά με τις παρακάτω κατηγορίες υποστηρικτικών ενεργειών
για την παραγωγική αξιοποίηση της υψηλής εξειδίκευσης και ποιότητας πολυσχιδούς
έρευνας που παράγεται στο ΓΠΑ:
1. Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring): Ενδεικτικοί τομείς συμβουλευτικής
καθοδήγησης: Στρατηγικός σχεδιασμός, μελέτη σκοπιμότητας, αντιμετώπιση
προβλημάτων, διοίκηση, υλοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων, επιλογή των κινήσεων
που θα πρέπει να κάνουν στην αγορά, αξιοποίηση και χρήση των νέων τεχνολογιών,
καθώς και σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα όπως σε θέματα καινοτομίας,
στρατηγικής ανάλυσης, αναζήτηση συνεργατών για μεταφορά τεχνολογίας
(παραγωγών – καλλιεργητών, εταιρειών ζωοτροφών, βιομηχανιών του διατροφικού
τομέα, κλπ), κλπ.
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2. Χρηματοοικονομικά, φορολογικά και λογιστικά θέματα: υποστηρικτικές υπηρεσίες
στις ομάδες σε σχέση με ζητήματα όπως : Έναρξη εταιρίας και λειτουργία στα πρώτα
στάδια, Χρηματοδοτικά Προγράμματα, αναζήτηση κεφαλαίων / επενδυτών,
Προσδιορισμός αρχικού κεφαλαίου & προϋπολογισμός έξι μηνών λειτουργίας με
ανάλυση επικινδυνότητας, Αρχικός προσδιορισμός πηγών εσόδων και κέντρων κόστους
με ανάλυση επικινδυνότητας, Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής ανά πηγή εσόδων,
Καθορισμός Key Performance Indicators (KPIs).
3. Στρατηγικός σχεδιασμός Μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς και προώθηση: υποστηρικτικές
υπηρεσίες στις ομάδες σε σχέση με ζητήματα όπως : Στρατηγική και πολιτικές marketing,
Έρευνα αγοράς, Kατάρτιση Marketing Plan, Πρόγραμμα πωλήσεων, Προβολή προώθηση προϊόντος και υπηρεσιών, Ψηφιακή προώθηση και επικοινωνία, Branding
προϊόντων/εταιριών, Εξαγωγικό μάρκετινγκ.
4. Τεχνική υποστήριξη: Ο εμπειρογνώμονας θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στις
ομάδες σε σχέση με ζητήματα όπως : Γεωπονικές υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης,
γεωπονικές υπηρεσίες εφαρμογής, υποστήριξη υλοποίησης έργων πληροφορικής,
Σχεδιασμός συστημάτων και διαδικασιών, Ανάπτυξη λογισμικού, Προγραμματισμός,
Ανάπτυξη web/mobile εφαρμογών, Ανάπτυξη prototype.
5. Νομική υποστήριξη : υποστηρικτικές υπηρεσίες στις ερευνητικές ομάδες σε θέματα
κατοχύρωσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνίες, εμπορικό /
κοινοτικό σήμα), παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, μεταφοράς τεχνολογίας,
θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση εταιρείας αξιοποίησης των ερευνητικών
αποτελεσμάτων (επιλογή νομικής μορφής εταιρείας, σχέδιο καταστατικού).
6. Υποστήριξη συγγραφής Επιχειρηματικού Σχεδίου: υπηρεσία συγγραφής του
επιχειρηματικού τους σχεδίου με ανάλυση σεναρίων σε βάθος πενταετίας, έτσι ώστε
αυτό να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρες και ρεαλιστικό και να βοηθήσει τόσο την
ερευνητική ομάδα στην απόφαση της έναρξης ή μη επιχειρηματικής δραστηριότητας,
όσο και στην αναζήτηση των απαιτούμενων κεφαλαίων / επενδυτών.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ/ΓΠΑ ζητεί ως εμπειρογνώμονες Φυσικά Πρόσωπα με στόχο τη
μετάδοση των γνώσεων και των εμπειριών τους, πάνω σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά
ζητήματα και την καθοδήγηση των ερευνητικών ομάδων του ΓΠΑ που έχουν καταθέσει
προτάσεις για αξιοποίηση της έρευνας στην εκπόνηση ή/και στην υλοποίηση μίας καινοτομικής
επιχειρηματικής ιδέας ή σχεδίου. Για να υλοποιηθεί το αντικείμενο της Πράξης, κρίνεται
απαραίτητη η σύσταση και διατήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (στο εξής «Μητρώο») και η
ένταξη μελών σε αυτό. Το εν λόγω Μητρώο:
 θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες και συμβουλευτική καθοδήγησης προς ερευνητικές
ομάδες του ΓΠΑ που υποστηρίζονται από το Έργο για την περαιτέρω ανάπτυξη ή/και
υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας,
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 θα διασφαλίζει διαθεσιμότητα εμπειρογνωμόνων από όλους τους κλάδους
δραστηριοποίησης για την παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής
καθοδήγησης προς τις ερευνητικές ομάδες,
 θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες
για υποστηρικτικές υπηρεσίες και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ερευνητικών
ομάδων με σκοπό να αξιοποιηθεί από το κέντρο μεταφοράς τεχνολογίας του ΓΠΑ, με
όποια μορφή λειτουργήσει αυτό μετά τη λήξη του τρέχοντος έργου.
Οι Εμπειρογνώμονες μπορεί να προέρχονται από όλο το φάσμα των κλάδων των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της χώρας. Ειδικότερα, καλούνται στελέχη που
δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έμμεσα συμβάλλουν στην υποστήριξη των ερευνητικών
ομάδων για την αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, είτε με την έναρξη και την
επιτυχή πορεία μιας νέας επιχείρησης, είτε με την αξιοποίηση υφιστάμενων φορέων της
αγοράς, και συγκεκριμένα :
Α. Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι
Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες Χρηματοοικονομικών Συμβούλων
συνοψίζονται στα εξής:




Πτυχίο ΑΕΙ.
Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας.
Αποδεδειγμένη εμπειρία στις παρακάτω θεματικές ενότητες :
o Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων
o Έναρξη εταιρίας και λειτουργία στα πρώτα στάδια
o Χρηματοδοτικά Προγράμματα (ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης)
o Αποτελεσματικός έλεγχος και διαχείριση δραστηριοτήτων και κόστους της
επιχείρησης
o Συμβουλές επενδύσεων
o Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού
o Αξιολόγηση δαπανών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
o Λογιστική παρακολούθηση λειτουργίας επιχειρήσεων
o Προσδιορισμός αρχικού κεφαλαίου & προϋπολογισμός έξι μηνών λειτουργίας με
ανάλυση επικινδυνότητας
o Αρχικός προσδιορισμός πηγών εσόδων και κέντρων κόστους με ανάλυση
επικινδυνότητας
o Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής ανά πηγή εσόδων
o Καθορισμός Key Performance Indicators (KPIs)

Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο και εμπειρία στην υποστήριξη
και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.
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Β. Σύμβουλοι Μάρκετινγκ και Προώθησης
Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες Μάρκετινγκ και Προώθησης
συνοψίζονται στα εξής:




Πτυχίο ΑΕΙ.
Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας.
Αποδεδειγμένη εμπειρία στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
o Στρατηγική και πολιτικές marketing
o Έρευνες αγοράς
o Kατάρτιση ενός Marketing Plan
o Πρόγραμμα πωλήσεων
o Προβολή-προώθηση προϊόντος και υπηρεσίες
o Ψηφιακή προώθηση και επικοινωνία
o Branding προϊόντων/εταιριών
o Εξαγωγικό μάρκετινγκ

Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο και εμπειρία σε μεθοδολογίες
εκτίμησης υποθετικής ζήτησης και πειραματικές μεθόδους για συμπεριφορά καταναλωτή.
Γ. Τεχνικοί σύμβουλοι - Γεωπόνοι - Μηχανικοί
Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες Τεχνικοί σύμβουλοι συνοψίζονται
στα εξής:




Πτυχίο ΑΕΙ βιολογικών επιστημών.
Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια τεκμηριωμένης εργαστηριακής εμπειρίας.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
o Φυτική παραγωγή
o Ζωϊκή παραγωγή
o Αξιοποίηση Φυισκών Πόρων
o Γεωργικής Μηχανολογίας
o Βιοτεχνολογίας
o Επιστήμης Τροφίμων
o Αγροτικής Οικονομίας

Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο και εμπειρία στην υποστήριξη
και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.
Δ. Σύμβουλοι Πληροφορικής - Προγραμματιστές
Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής συνοψίζονται στα
εξής:



Πτυχίο ΑΕΙ.
Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας.
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Αποδεδειγμένη εμπειρία στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
o Μελέτες στρατηγικής και πληροφορικής
o Υποστήριξη υλοποίησης έργων πληροφορικής
o Σχεδιασμός συστημάτων και διαδικασιών
o Ανάπτυξη λογισμικού
o Προγραμματισμός
o Ανάπτυξη web/mobile εφαρμογών
o Ανάπτυξη πρωτοτύπου

Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο και εμπειρία στην υποστήριξη
και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.
Ε. Δικηγόροι - Νομικοί Σύμβουλοι
Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες Νομικοί Σύμβουλοι συνοψίζονται
στα εξής:




Πτυχίο ΑΕΙ.
Τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας.
Αποδεδειγμένη εμπειρία στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
o Κατοχύρωση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνίες, εμπορικό /
κοινοτικό σήμα)
o Παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, μεταφοράς τεχνολογίας
o Διαδικασιών για τη σύσταση εταιρείας αξιοποίησης των ερευνητικών
αποτελεσμάτων (επιλογή νομικής μορφής εταιρείας, σχέδιο καταστατικού).

Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο και εμπειρία στην υποστήριξη
και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.
ΣΤ. Σύμβουλοι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες Σύμβουλοι Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης συνοψίζονται στα εξής:




Πτυχίο ΑΕΙ.
Τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας.
Αποδεδειγμένη εμπειρία στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
o Καινοτομία
o Στρατηγική ανάλυσης
o Μεταφορά Τεχνολογίας
o Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
o Αξιολόγηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων
o Καθοδήγηση – Εμψύχωση / Mentoring
o Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων
o Αγορά – Δικτύωση – Εξωστρέφεια
5
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Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο και εμπειρία στην υποστήριξη
και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εγγραφή στο Μητρώο έχει καταρχήν κάθε φυσικό
πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό:
α) εφόσον, πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης για την
ανάληψη δημόσιας σύμβασης που σημαίνει ότι:











Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή,
Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων,
Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή ή εγκλήματα
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ελευθερίας.
Δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα
Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν κάθε έγγραφο που θα τους ζητηθεί
προκειμένου να τεκμηριωθεί η κάλυψη των κριτηρίων και των προϋποθέσεων εγγραφής
τους στο Μητρώο.
Με την αποστολή της αίτησης εγγραφής τους στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων παρέχουν
την άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που τους αφορούν, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του εν λόγω
Μητρώου.
Σε περίπτωση που θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν δήλωση
εμπιστευτικότητας.

β) εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και ειδικότερα:


εφόσον διαθέτει επαγγελματική ή/και επιστημονική ειδίκευση και αποδεδειγμένη μέχρι
σήμερα επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα σε πεδία του αντικειμένου του
Μητρώου

Φυσικά Πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων,
μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής Εμπειρογνωμόνων (Παράρτημα Α’) και να
επισυνάψουν εκεί το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, στο οποίο θα πρέπει να
τεκμηριώνονται τα απαιτούμενα προσόντα.
Το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων είναι διαρκώς «ανοικτό» για την ένταξη νέων υποψηφίων μέχρι
την λήξη του Έργου. Όμως, οι ενδιαφερόμενοι για άμεση συνεργασία καλούνται να
υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015.
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαραίτητα και στα επιθυμητά προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

α/α
1
2

3
4

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ

βαθμός

Μεταπτυχιακός τίτλος
10
Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία (ελάχιστα έτη εμπειρίας 20
όπως
αυτά
προσδιορίσθηκαν
ανά
ειδικότητα
εμπειρογνώμονα προηγουμένως)
Αποδεδειγμένη εμπειρία στις θεματικές ενότητες του Έτη Χ 3
κλάδου εξειδίκευσης
(μέγιστο 30)
Συνεκτιμώμενη εμπειρία ανάλογα με τη θεματική ενότητα
Έτη Χ 3
(μέγιστο 30)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η συμμετοχή στο εν λόγω Μητρώο σημαίνει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
της πρόσκλησης.
2. Τα Φυσικά Πρόσωπα που θα εγγραφούν στο Μητρώο, θα αποτελούν δυνητικούς
παρόχους έργου ή υπηρεσιών προς τον ΕΛΚΕ/ΓΠΑ, ο οποίος θα δύναται να απευθύνεται
στα εν λόγω Πρόσωπα για την ανάθεση έργου σχετικού με το αντικείμενο του ανωτέρω
Υποέργου 1 με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών επιχειρηματικότητας» της
πράξης «Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΓΠΑ». Η
συμμετοχή στο Μητρώο δε συνεπάγεται και υποχρέωση σύναψης σύμβασης έργου
μεταξύ του ΕΛΚΕ /ΓΠΑ και των εμπειρογνωμόνων. Η ανάθεση έργου και σύναψη
σύμβασης παραμένει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, ανάλογα με τις
ανάγκες του προγράμματος. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
3. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά
δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το
δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη
διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων.
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4. Οι υποψηφιότητες για την ένταξη στο Μητρώο θα εξετάζονται περιοδικά από την
Επιτροπή Αξιολόγησης του Μητρώου. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι Αιτήσεις
Εγγραφής στις οποίες θα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες και τα σχετικά
συνοδευτικά έγγραφα.
5. Τυχόν ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό
εφαρμογής του προγράμματος και τη διαδικασία διαχείρισης και σύστασης Μητρώου
Εμπειρογνωμόνων η οποία εγκρίθηκε στην 4η Συνεδρία της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ
ΓΠΑ του ακαδημαϊκού, στις 04/03/2015.
6. Για την καλύτερη αξιολόγηση των υποψηφίων είναι δυνατή η πρόσκληση (όλων ή
ορισμένων από αυτούς) σε συνέντευξη.
7. Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ 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.
8. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη λήξη του
έργου. Όμως, οι ενδιαφερόμενοι για άμεση συνεργασία καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις
μέχρι την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015.

9. Ο/η υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα
(πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή
Ερευνών εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
10. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης και Ενστάσεων των δικαιολογητικών συμμετοχής και της
βαθμολογίας των προσόντων και κριτηρίων των υποψηφίων ορίστηκαν ως κάτωθι:

Τακτικά μέλη

Επιτροπή Αξιολόγησης
Αναπληρωματικά μέλη

1. Στ. Ροζάκης, μέλος ΔΕΠ
2. Δ. Κρεμμύδας, ΕΔΙΠ

1. Ε. Τσακαλίδου, μέλος ΔΕΠ
2. Ε. Κλωνάρης, μέλος ΔΕΠ

3. Παπαδάκης Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ

3. Σπ. Κίντζιος, μέλος ΔΕΠ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Κατσιμπρινάκη Κων/να, Αναπλ.
Προϊσταμένη ΕΛΚΕ

Φαναριώτη
ΕΛΚΕ

Λαζαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής ΓΠΑ

Δεφίγγου Όλγα, Υπάλληλος ΕΛΚΕ

Λιάσκος Γεώργιος, Υπάλληλος ΕΛΚΕ

Περάκη Μαριλένα, Υπάλληλος ΕΛΚΕ

Ανδρονίκη,

Υπάλληλος

11. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999).
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12. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο
του ΕΛΚΕ ΓΠΑ έχοντας εξωτερικά την ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΜΕ ΑΡ.
ΠΡΩΤ. 07177/06-04-2015
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση συμμετοχής (Παράρτημα Α΄)
2) Υπεύθυνη Δήλωση για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης για την
ανάληψη δημόσιας σύμβασης (Παράρτημα Β’)
3) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά.
4) Ευκρινείς Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται
στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός
Αθήνα (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Στην περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει
για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Στ.
Ροζάκη ή στην κα Α. Αναγνώστη, (τηλ. 210 5294768, email s.rozakis@aua.gr &
a.anagnosti@aua.gr) και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ ( τηλ. 210 5294926, email:
olga.defingou@aua.gr ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ:.........…....................................

Σας υποβάλλω, συνημμένα, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

ΟΝΟΜΑ:....................................................

1) Βιογραφικό σημείωμα

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:......................…...................
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:....…………......................

2) Πρωτότυπα είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων εγγράφων είτε επικυρωμένα
αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:........………….................

3) …………….......……………………..…………………………

..............………………………..........................

προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα για
εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων
Φυσικών Προσώπων στο πλαίσιο του Έργου
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ –
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ»,
στο/στα
ακόλουθο/ακόλουθα Πεδία Δυνητικής Παροχής
Υπηρεσιών :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
(οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας)
….................…….......................................
.........................……………............…...........
.........................……….…………….................
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:.......…….........………........

Α. Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟΥ:...........….........……….........

..................................... ΝΑΙ/ΟΧΙ

(εάν επιθυμείτε)

Β. Σύμβουλοι Μάρκετινγκ και Προώθησης

e-mail:…………………………….……....…

......................................ΝΑΙ/ΟΧΙ

(εάν επιθυμείτε)

Γ. Τεχνικοί σύμβουλοι- Γεωπόνοι- Μηχανικοί
......................................ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
(αριθμός,
εκδόσεως)

εκδούσα

αρχή,

χρονολ.

.................................................................
...............................………….......................

Δ. Σύμβουλοι Πληροφορικής - Προγραμματιστές
......................................ΝΑΙ/ΟΧΙ
Ε. Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι
......................................ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΣΤ. Σύμβουλοι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
......................................ΝΑΙ/ΟΧΙ
Ο αιτών / Η αιτούσα

Αθήνα, ............./............./ 2015

.......................................................................
(υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ –ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
 Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή,
 Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων,
 Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία,
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή ή εγκλήματα γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ελευθερίας.
 Δεν είμαι υπόδικος/η λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα
 Αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω κάθε έγγραφο που θα μου ζητηθεί προκειμένου να τεκμηριωθεί η κάλυψη των κριτηρίων
και των προϋποθέσεων εγγραφής μου στο Μητρώο.
 Με την αποστολή της αίτησης εγγραφής τους στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων παρέχω την άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του εν λόγω Μητρώου.
 Σε περίπτωση που επιλεγώ, θα υπογράψω δήλωση εμπιστευτικότητας.
 Όσα δήλωσα στην υποβληθείσα Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων είναι απολύτως αληθή και ακριβή (4)
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της
και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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