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Θέμα: Πρακτικό πρώτης συνεδρίαση  επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη 
προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  του έργου H2020-LCE-2015-3  - LCE-14-2015 - 
CSA με ID 691874 «Sustainable exploitation of biomass for bioenergy  from marginal lands in Europe 
— SEEMLA ».               

                         
Η Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων, για την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου του έργου H2020-LCE-2015-3-LCE-14-2015-CSA, με ID 691874, «Sustainable 

exploitation of biomass for bioenergy  from marginal lands in Europe - SEEMLA»,  η οποία ορίσθηκε 

με την υπ’ αριθμ.  90256/31-12-2016 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

της Α.Δ.Μ.-Θ. (ΑΔΑ ΩΠΟΒΟΡ1Υ-ΖΙΓ), αποτελούμενη από τους:            

 Μπαξεβανίδη Παναγιώτη, Γεωπόνο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ως πρόεδρο, 

 Τσουλακάκη Δήμητρα, Δασολόγο, υπάλληλο της Δ/νσης Δασών Ροδόπης, ως  μέλος, 

 Κιουρτσή Φώτιο,  Δασοπόνο, υπάλληλο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, 

ως μέλος,   

κατά την πρώτη συνεδρίαση της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις  09/01/2017, στα γραφεία της 
Δ/νσης Δασών Ροδόπης, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ. 107 Α΄), «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ. 247 Α΄), «Περί Δημοσίου Λογιστικού».  
3. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ. 90 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 άρθρο 12 

παρ.10 και με το Ν. 2503/97 άρθρο 4 παρ. 3. 
4. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
5. Τις  διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112 Α΄), περί ενίσχυσης της διαφάνειας.  
6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ. 143 Α΄), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 142/2010 (ΦΕΚ. 235 Α΄), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης».  
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9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 99386/18-11-2014 (ΦΕΚ. 3105 Β΄) απόφαση του Γεν. Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές 
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους των 
οργανικών µμονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 

10. Τις ειδικές διατάξεις της Συμφωνίας Επιδότησης (Grand Agreement Official registration 
number 5451216 - 30/11/2015)  του προγράμματος 691874 — SEEMLA — H2020-LCE-2014-
2015/H2020-LCE-2015-3, καθώς και τις κοινές διατάξεις (Common Provisions), για τα έργα H2020. 

11. Τo υπ’ αριθμ. 82329/21-10-2015, έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών 
Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.-Θ., σχετικά με τη συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης, μέσω της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων – Δ/νση Δασών Ροδόπης, στο 
ανωτέρω έργο και την απόφαση για την ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης στο Π.Τ.ΑΝ.Α.Μ.Θ. 

12. Την υπ’ αριθμ. 101112/22-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.-Θ. (ΑΔΑ 
7ΗΞ1ΟΡ1Υ-ΘΣΟ), περί σύστασης Ομάδας Διοίκησης- Διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου H2020-
LCE-2015-3  - LCE-14-2015 - CSA με ID 691874 «Sustainable exploitation of biomass for bioenergy  
from marginal lands in Europe - SEEMLA». 

13. Την υπ’ αριθμ.  61749/06-09-2016 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Δασών & Αγροτικών 
Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.-Θ. (ΑΔΑ 6Ξ5ΤΟΡ1Υ-ΤΨΑ), που αφορά τον ορισμό υπηρεσιών για την εκτέλεση 
των διαγωνισμών των δράσεων του έργου H2020-LCE-2015-3- LCE-14-2015-CSA με ID 691874 
«Sustainable exploitation of biomass for bioenergy  from marginal lands in Europe - SEEMLA». 

14. Την υπ’ αριθμ. 21229/06-12-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης 
Δασών Ροδόπης (ΑΔΑ 6ΟΤΖΟΡ1Υ-ΘΧ0), για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την 
τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου H2020-LCE-2015-3- LCE-14-2015-CSA με ID 691874 
«Sustainable exploitation of biomass for bioenergy  from marginal lands in Europe - SEEMLA». 

15. Την υπ’ αριθμ.  90256/31-12-2016 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Δασών & Αγροτικών 
Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.-Θ. (ΑΔΑ ΩΠΟΒΟΡ1Υ-ΖΙΓ), που αφορά τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης 
υποψηφίων, για πρόσληψη προσωπικού, µε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,  του έργου 
H2020-LCE-2015-3  - LCE-14-2015 - CSA με ID 691874 «Sustainable exploitation of biomass for 
bioenergy  from marginal lands in Europe - SEEMLA». 

16. Το χρονοδιάγραμμα και την ανάγκη υλοποίησης του έργου H2020-LCE-2015-3  - LCE-14-2015 
- CSA με ID 691874 «Sustainable exploitation of biomass for bioenergy  from marginal lands in Europe 
- SEEMLA». 

     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Α. Για την αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον (2) ετών, ορίζεται συντελεστής 
βαρύτητας ως εξής:  

Ι.  για  Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά έργα (INTERREG, BALKAN, MED, ΕΣΠΑ, 
ΚΠΣ, κ.λπ.) και συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (LIFE, LIFE+, κ.λπ.): 
συντελεστής βαρύτητας 1,0. 

ΙΙ.  για  χρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP4, FP5, FP6, FP7, HORIZON 
2020, κ.λπ.):  συντελεστής βαρύτητας 1,5. 

 
Β. Η πιστοποιημένη γνώση της κάθε  γλώσσας, η οποία θα προκύπτει από τις προσκομιζόμενες 

βεβαιώσεις καθορίζεται ως εξής: 
 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ             : 10 μόρια. 
 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ : 20 μόρια. 
 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ          : 40 μόρια. 
 
Γ. Στη δομημένη συνέντευξη, η οποία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21229/06-12-2016 πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης (ΑΔΑ 6ΟΤΖΟΡ1Υ-ΘΧ0), περιλαμβάνει δύο 
θεματικές ενότητες: 
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 Στην πρώτη θεματική ενότητα  (Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του 
αντικειμένου), η επιτροπή θα θέσει σε κάθε υποψήφιο πέντε (5)  συνολικά ερωτήσεις, εκ των 
οποίων τρείς (3) στην Ελληνική γλώσσα και δύο (2) στην Αγγλική. 

 Στη δεύτερη θεματική ενότητα  (Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου, σχετικού με τα 
Ευρωπαϊκά προγράμματα), η επιτροπή θα θέσει σε κάθε υποψήφιο ένα (1) υποθετικό σενάριο, 
που θα περιλαμβάνει δύο (2) σκέλη, το πρώτο σκέλος στην Ελληνική γλώσσα και το δεύτερο 
στην Αγγλική. 

Δ.  Στην περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων ,η επιλογή του υποψηφίου θα 
γίνει, με την διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης. 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης (www.damt.gov.gr). 

  

                                           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

1. ΤΣΟΥΛΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

1. ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 




