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Θζμα: φναψη ςφμβαςησ ςφμβαςησ μίςθωςησ ζργου,
ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο «VEGADAPT: Βελτίωςη τησ προςαρμοςτικότητασ μεςογειακϊν
λαχανοκομικϊν καλλιεργειϊν ςε ςυνθήκεσ πολλαπλήσ καταπόνηςησ οφειλόμενησ ςτην
κλιματική αλλαγή - Adapting Mediterranean vegetable crops to climate change-induced
multiple stress» με Κωδ. ΓΓΕΣ Prima2018-11 και Κωδικό ΕΛΚΕ 141.0001
ΑΠΟΦΑΗ
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ
Ζχοντασ υπόψιν:
1. Σο Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Ζρευνα, Σεχνολογικι Ανάπτυξθ και
Καινοτομία και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
2. Σο Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει
3. Σο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β)
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ το άρκρο 30 αυτοφ (ςε
περίπτωςθ ΕΠΑ)
4. Σο αρκ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ
ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει
5. Σο αρκ. 12 τθσ με Α.Π.110427/ΕΤΘΤ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Τπουργικισ
Απόφαςθσ τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ υπϋ αρικ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015
(ΦΕΚ 1822/Β/Τπουργικισ Απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα
προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020. Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και
Ενδιάμεςουσ Φορείσ-Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ
πράξεων», όπωσ ιςχφει (ςε περίπτωςθ ΕΠΑ).
6. Σισ διατάξεισ του αρκ. 4 παρ.1 τθσ ΠΤ 33/2006 περί Αναςτολισ Διοριςμϊν ςτο Δθμόςιο
Σομζα.
7. Σο Ιδρυτικό Καταςτατικό του Φορζα και τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ αυτοφ
8. Σονοριςμό τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και του υπογράφοντοσ
τθν απόφαςθ.
9. Σθν με αρ. πρωτ. 99113/I4/15.06.2018 (ΑΔΑ: 6Μ8Γ4653Π-8ΨΧ) απόφαςθ με κζμα:
«Πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων και Οδθγόσ Εφαρμογισ τθσ Δράςθσ :Χρθματοδότθςθ
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φορζων που ςυμμετζχουν επιτυχϊσ ςτισ διακρατικζσ ανταγωνιςτικζσ προςκλιςεισ
υποβολισ προτάςεων τθσ Ενότθτασ 2 του Προγράμματοσ PRIMA», όπωσ ιςχφει μετά τθν
με αρ. πρωτ. 12825/28.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΡ0Ο4653Π-4ΣΑ) τροποποίθςι τθσ.
10. Σθν από τθν με αρ. πρωτ. 3922/15-01-2020 Απόφαςθ Ζνταξθσ του ζργου με τίτλο
«VEGADAPT: Βελτίωςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ μεςογειακϊν λαχανοκομικϊν
καλλιεργειϊν ςε ςυνκικεσ πολλαπλισ καταπόνθςθσ οφειλόμενθσ ςτθν κλιματικι
αλλαγι - Adapting Mediterranean vegetable crops to climate change-induced multiple
stress» με Κωδικό ΓΓΕΣ Prima2018-11 και Κωδικό ΕΛΚΕ 141.0001 ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ
Εκνικισ Εμβζλειασ: «Χρθματοδότθςθ ελλθνικϊν φορζων που ςυμμετζχουν επιτυχϊσ
ςτισ προςκλιςεισ υποβολισ προτάςεων τθσ Ενότθτασ 2 του PRIMA: Δραςτθριότθτεσ που
επιλζγονται κατόπιν διακρατικϊν, ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν προςκλιςεων
υποβολισ προτάςεων που διοργανϊνονται από το Κδρυμα PRIMA και χρθματοδοτοφνται
από τουσ εκνικοφσ φορείσ χρθματοδότθςθσ των ςυμμετεχόντων ςτο PRIMA κρατϊν»,
που χρθματοδοτείται από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ του
Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ PRIMA. Σο
PRIMA είναι μια πρωτοβουλία του άρκρου 185 και ςυγχρθματοδοτείται από τον
Ορίηοντα 2020, το Πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν Ζρευνα και τθν
Καινοτομία.
11. Σθν Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ τθσ εν λόγω Δαπάνθσ με ΑΑΤ: 2079
(ΑΔΑ:ΨΦ7Ψ46Ψ8Η6-ΠΝ9).
12. Tθν από 2Θ υνεδρία με αρ. πρωτ. 5785/06-02-2020 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν
και Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, με τθν οποία εγκρίνονται θ εκτζλεςθ τθσ Πράξθσ/του
ζργου με τίτλο «VEGADAPT: Adapting Mediterranean vegetable crops to climate changeinduced multiple stress (Βελτίωςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ μεςογειακϊν
λαχανοκομικϊν καλλιεργειϊν ςε ςυνκικεσ πολλαπλισ καταπόνθςθσ οφειλόμενθσ ςτθν
κλιματικι αλλαγι)» με Κωδικό ΓΓΕΣ Prima2018-11 και Κωδικό ΕΛΚΕ 141.0001και θ
Προκιρυξθ κζςεων ζκτακτου προςωπικοφ ςτο πλαίςιο του ζργου.

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Σθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου μίασ (1) κζςθσ πτυχιοφχου οικονομικϊν επιςτθμϊν ςτο
πλαίςιο του ζργου με τίτλο «VEGADAPT: Βελτίωςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ μεςογειακϊν
λαχανοκομικϊν καλλιεργειϊν ςε ςυνκικεσ πολλαπλισ καταπόνθςθσ οφειλόμενθσ ςτθν
κλιματικι αλλαγι - Adapting Mediterranean vegetable crops to climate change-induced multiple
stress» με Κωδ. ΓΓΕΣ Prima2018-11 και Κωδικό ΕΛΚΕ 141.0001 και Επιςτ. Τπεφκυνο τον κ.
Δθμιτριο άββα ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ Εκνικισ Εμβζλειασ: «Χρθματοδότθςθ ελλθνικϊν
φορζων που ςυμμετζχουν επιτυχϊσ ςτισ προςκλιςεισ υποβολισ προτάςεων τθσ Ενότθτασ 2 του
PRIMA: Δραςτθριότθτεσ που επιλζγονται κατόπιν διακρατικϊν, ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν
προςκλιςεων υποβολισ προτάςεων που διοργανϊνονται από το Κδρυμα PRIMA και
χρθματοδοτοφνται από τουσ εκνικοφσ φορείσ χρθματοδότθςθσ των ςυμμετεχόντων ςτο PRIMA
κρατϊν», που χρθματοδοτείται από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ του
Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ PRIMA. Σο PRIMA είναι
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μια πρωτοβουλία του άρκρου 185 και ςυγχρθματοδοτείται από τον Ορίηοντα 2020, το
Πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία.
Ακολουκεί θ Πρόςκλθςθ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΕΡΕΤΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΣΑΤΡΟ ΗΩΓΡΑΦΑΚΘ
ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΘ

Έκδοση 1

η

The PRIMA
programme is an
Art.185 initiative
supported and funded
under Horizon 2020,
the European Union’s
Programme for
Research and
Innovation.

3

ISO 9001:2015

ELOT 1429:2008

ΑΔΑ: ΡΖΘΔ46Ψ8Ζ6-Υ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ
Σαχ. Δ/νςθ: Ιερά Οδόσ 75, Σ.Κ. 118 55
Σθλζφωνο: 210 5294958,4926
e-mail: vasiliki_tsiolaki@aua.gr,
olga.defingou@aua.gr , elke@aua.gr
Ακινα, 06/07/2020
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
το πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο «VEGADAPT: Βελτίωςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ
μεςογειακϊν λαχανοκομικϊν καλλιεργειϊν ςε ςυνκικεσ πολλαπλισ καταπόνθςθσ οφειλόμενθσ
ςτθν κλιματικι αλλαγι - Adapting Mediterranean vegetable crops to climate change-induced
multiple stress» με Κωδ. ΓΓΕΣ Prima2018-11 και Κωδικό ΕΛΚΕ 141.0001 και Επιςτ. Τπεφκυνο τον
κ. Δθμιτριο άββα ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ Εκνικισ Εμβζλειασ: «Χρθματοδότθςθ ελλθνικϊν
φορζων που ςυμμετζχουν επιτυχϊσ ςτισ προςκλιςεισ υποβολισ προτάςεων τθσ Ενότθτασ 2 του
PRIMA: Δραςτθριότθτεσ που επιλζγονται κατόπιν διακρατικϊν, ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν
προςκλιςεων υποβολισ προτάςεων που διοργανϊνονται από το Κδρυμα PRIMA και
χρθματοδοτοφνται από τουσ εκνικοφσ φορείσ χρθματοδότθςθσ των ςυμμετεχόντων ςτο PRIMA
κρατϊν», που χρθματοδοτείται από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ του
Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ PRIMA. Σο PRIMA είναι
μια πρωτοβουλία του άρκρου 185 και ςυγχρθματοδοτείται από τον Ορίηοντα 2020, το
Πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία, θ Μονάδα Οικονομικισ
Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ (ΜΟΔΤ) του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) του
Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΓΠΑ)προτίκεται να υπογράψει ςφμβαςη μίςθωςησ ζργου
και προςκαλεί φυςικά πρόςωπα να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ για τθν ανάλθψθ των
ςχετικϊν ζργων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
ΘΕΕΙ
το πλαίςιο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ προκθρφςςεται ςφμβαςθ, για τισ ανάγκεσ του ζργου με
τίτλο «VEGADAPT: Βελτίωςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ μεςογειακϊν λαχανοκομικϊν
καλλιεργειϊν ςε ςυνκικεσ πολλαπλισ καταπόνθςθσ οφειλόμενθσ ςτθν κλιματικι αλλαγι Adapting Mediterranean vegetable crops to climate change-induced multiple stress» με Κωδικό
ΓΓΕΣ Prima2018-11 και Κωδικό ΕΛΚΕ 141.0001,μζςω ςφναψησ ςφμβαςησ μίςθωςησ ζργου, ςτθν
οποία κα προςδιορίηεται θ αποκλειςτικι εναςχόλθςθ ςτο ζργο.
Αναλυτικι περιγραφι τθσ κζςθσ παρατίκεται ςτον Πίνακα του Παραρτιματοσ.
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Σο αντικείμενο του ζργου του ζκτακτου προςωπικοφ που κα ςυμβλθκεί με τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ παρατίκεται ςτον Πίνακα του Παραρτιματοσ.
Πλθρζςτερθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τα παραδοτζα που
ςχετίηονται με αυτι, κα αποτυπωκοφν ςτισ ςυμβάςεισ που κα ςυναφκοφν ςτθ ΜΟΔΤ του ΕΛΚΕ
ΓΠΑ και ςτον επιλεγζντα.
Θ ορκι εκτζλεςθ και ο ζλεγχοσ των παραδοτζων του ζργου κα πιςτοποιείται από τον
Επιςτθμονικό Τπεφκυνο του ζργου.
ΑΜΟΙΒΗ
Θ ςυνολικι αμοιβι ανζρχεται ςε #11.999,96#€ (ζντεκα χιλιάδεσ εννιακόςια ενενιντα εννζα
ευρϊ και ενενιντα ζξι λεπτά). Σο ποςό αυτό υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ χρονικι διάρκεια των ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν ανάμεςα ςτον
ΕΛΚΕ ΓΠΑ και ςτο επιλεγζν προςωπικό κα είναι ζωσ είκοςι εννιά (29) μήνεσ.
Οι ςυμβάςεισ δφνανται να ανανεωκοφν ι να παρατακοφν χωρίσ περιοριςμό μετά από απόφαςθ
τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και εφόςον υπάρχει θ απαιτοφμενθ
πίςτωςθ/παράταςθ ςτο ζργο, χωρίσ τθ διενζργεια νζασ Πρόςκλθςθσ.
ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ωσ τόποσ εκτζλεςθσ του ζργου παρζχεται θ δυνατότθτα ςτον ςυμβαλλόμενο να εργάηεται ςτουσ
χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του Εργαςτθρίου Κθπευτικϊν Καλλιεργειϊν του Γεωπονικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Ιερά Οδόσ 75, 11855, Ακινα.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑΠΡΟΟΝΣΑ
1. Πτυχίο Οικονομικισ Επιςτιμθσ από Α.Ε.Ι. τθσ Ελλάδοσ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ
αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, αναγνωριςμζνοσ από το ΔΟΑΣΑΠ ι ΑΕΠ – ΑΣΕΕΝ.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο Business & Economics από
Α.Ε.Ι. τθσ Ελλάδοσ, ι ιςότιμο τίτλο ςχολισ τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ,
αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΣΑΠ ι ΑΕΠ – ΑΣΕΕΝ. .
3. Βεβαίωςθ αποδοχισ για τθν εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ ςε αντικείμενο ςυναφζσ με
τθν Επιςτιμθ τθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και τισ περιβαλλοντικζσ πολιτικζσ ςτθ γεωργία.

ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Αποδεδειγμζνθ πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.
2. Αποδεδειγμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.
3. Γνϊςθ ςτθν Ανάλυςθ Κόςτουσ -Οφζλουσ (CBA) πάνω ςε προγράμματα περιβαλλοντικισ
και αγροτικισ πολιτικισ, όπωσ αποδεικνφεται από το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν.
4. Γνϊςθ των οικονομικϊν του περιβάλλοντοσ και ςτθ διαχείριςθ φυςικϊν πόρων όπωσ
αποδεικνφεται από το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν.
5. Γνϊςθ του ςυςτιματοσ επίλυςθσ προβλθμάτων γραμμικοφ προγραμματιςμοφ GAMS θ
οποία αποδεικνφεται μζςω ςχετικϊν βεβαιϊςεων.
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6. Εμπειρία ςτθ ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ R θ οποία αποδεικνφεται μζςω ςχετικϊν βεβαιϊςεων.
7. υμμετοχι ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια όπωσ αποδεικνφεται από ςχετικζσ βεβαιϊςεισ.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Θ επιλογι των υποψθφίων για κάκε κζςθ πραγματοποιείται μετά από βακμολόγθςθ των
υποβλθκειςϊν αιτιςεων ωσ προσ τα ακόλουκα κριτιρια:
Α/Α

Κριτήριο αξιολόγηςησ

1.

Αποδεδειγμζνθ πολφ καλι γνϊςθ τθσ
αγγλικισ γλϊςςασ.

Αποδεδειγμζνθ
γνϊςθ
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.

χειριςμοφ

Μονάδεσ
βαθμολογίασ
10 μονάδεσ

υντελεςτήσ
βαρφτητασ
10%

10 μονάδεσ

2.

10 %

Γνϊςθ ςτθν Ανάλυςθ Κόςτουσ -Οφζλουσ
(CBA) πάνω ςε προγράμματα
περιβαλλοντικισ και αγροτικισ πολιτικισ,
3. όπωσ αποδεικνφεται από το αναλυτικό
πρόγραμμα ςπουδϊν.
Γνϊςθ των οικονομικϊν του περιβάλλοντοσ
και τθσ διαχείριςθσ φυςικϊν πόρων όπωσ
4. αποδεικνφεται από το αναλυτικό
πρόγραμμα ςπουδϊν.

Γνϊςθ
του
ςυςτιματοσ
επίλυςθσ
προβλθμάτων γραμμικοφ προγραμματιςμοφ
θ οποία αποδεικνφεται μζςω
5. GAMS
ςχετικϊν βεβαιϊςεων.

Εμπειρία ςτθ ςυλλογι και επεξεργαςία
6. δεδομζνων με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ R θ οποία αποδεικνφεται
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15%

15 μονάδεσ
15%

Αρ.
Βεβαιϊςεων x
1,5 μονάδα
10%

Αρ.
Βεβαιϊςεων x
1,5 μονάδα
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μζςω ςχετικϊν βεβαιϊςεων.

7.

υμμετοχι ςε ερευνθτικά ςυνζδρια όπωσ
αποδεικνφεται από ςχετικζσ βεβαιϊςεισ.

8.

Αρ.
Βεβαιϊςεων x
5 μονάδεσ

υνζντευξθ

5%
25%

8Α.

Α’ Θεματικι Ενότθτα υνζντευξθσ:
Κατανόθςθ των απαιτιςεων τθσ κζςθσ, των
ςτόχων του ζργου και των κρίςιμων
παραγόντων επιτυχίασ τουσ

8Β.

Β’ Θεματικι Ενότθτα υνζντευξθσ:
Οργανωτικζσ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ

8Γ.

Γ’ Θεματικι Ενότθτα υνζντευξθσ:
υνεργαςιμότθτα, δυνατότθτα ανάλθψθσ
πρωτοβουλιϊν, ευκυκριςία, αυτενζργεια

Ειςαγωγικζσ
γνϊςεισ:1-3
μονάδεσ
Ενδιάμεςο
επίπεδο:4-7
μονάδεσ
Ικανόσ:8-10
μονάδεσ
Ειςαγωγικζσ
γνϊςεισ:1-3
μονάδεσ
Ενδιάμεςο
επίπεδο:4-7
μονάδεσ
Ικανόσ:8-10
μονάδεσ
Ειςαγωγικζσ
γνϊςεισ:1-3
μονάδεσ
Ενδιάμεςο
επίπεδο:4-7
μονάδεσ
Ικανόσ:8-10
μονάδεσ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
το φάκελο υποβολισ τθσ πρόταςθσ κάκε ενδιαφερόμενου κα πρζπει να εμπεριζχονται τα
ακόλουκα ςτοιχεία:
 Αίτθςθ με αναφορά ςτθν πρόςκλθςθ
 Αναλυτικό Βιογραφικό θμείωμα
 Ευκρινι φωτοαντίγραφα τίτλων ςπουδϊν
 Αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν που υποςτθρίηουν τα προςόντα που αναγράφονται ςτο
βιογραφικό ςθμείωμα.
 Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενοι κα δθλϊνουν:
Α) ότι γνωρίηουν άριςτα τθν ελλθνικι γλϊςςα
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Β) το οικείο επαγγελματικό μθτρϊο/τεχνικό επιμελθτιριο, εφ’ όςον είναι εγγεγραμμζνοι,
Γ) ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ τουσ οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε
εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ ι νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ,
Δ) ότι δεν βρίςκονται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι αναγκαςτικό ςυμβιβαςμό οφτε ζχει κινθκεί ςε βάροσ τουσ διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ,
Ε) ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ
δραςτθριότθτασ δυνάμει απόφαςθσ με ιςχφ δεδικαςμζνου και ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και
ςχετικά με τθν πλθρωμι φόρων και τελϊν,
Σ) ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, τουσ
οποίουσ αποδζχονται όλουσ ανεπιφφλακτα,
Η) ότι δεν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που
ηθτοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι,
Θ) ότι για τθν ανάλθψθ του ζργου και τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ δεν ςυντρζχει κανζνα
κϊλυμα ςτο πρόςωπο τουσ και ότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα φροντίςουν για τθν άρςθ κάκε
κωλφματοσ για το ςκοπό αυτό, εφόςον θ Πρόταςι τουσ γίνει αποδεκτι,
Θ) ότι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ τουσ για τυχόν απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, που αφορά ςτθν αναβολι ι ςτθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ ι ςτθ μθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τισ αιτιςεισ τουσ και όλα τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά μζχρι τη Σετάρτη 22/07/2020 και ϊρα 14:00.
Οι αιτιςεισ κα αποςτζλλονται ι κατατίκενται ςε φάκελο με τθν ζνδειξθ: «Προσ τη ΜΟΔΤ ΕΛΚΕ
ΓΠΑ - Αίτηςη ςτο πλαίςιο τησ πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ με αρ. πρωτ. 20463/0607-2020». Αντικατάςταςθ τθσ πρόταςθσ ι διόρκωςθ αυτισ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προτάςεων.
Θ υποβολι των προτάςεων και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ κα γίνεται
Πρωτόκολλο τθσ ΜΟΔΤ του ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3οσ όροφοσ, Κτιρίου Εντομολογίασ του ΓΠΑ, Ιερά
Οδόσ 75, 11855 Βοτανικόσ Ακινα (Δευτ. ζωσ Παρ. και ϊρεσ 11:00 – 14:00) ι ταχυδρομικά.
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προτάςεισ που κα παραλειφκοφν μζχρι τθν παραπάνω οριηόμενθ
θμερομθνία και ϊρα ςτο Πρωτόκολλο τθσ ΜΟΔΤ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. τθν περίπτωςθ ταχυδρομικισ
αποςτολισ ι αποςτολισ με ταχυμεταφορά, θ ΜΟΔΤ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευκφνθ φζρει για
τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων τθσ πρόταςθσ που κα αποςταλοφν.
Προςόντα που αναφζρονται είτε ςτθν πρόταςθ, είτε ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, αλλά δεν
τεκμθριϊνονται με τθν υποβολι των αντιςτοίχων δικαιολογθτικϊν, δε κα λθφκοφν υπ’ όψιν και
δε κα μοριοδοτθκοφν για τθν τελικι κατάταξθ των υποψθφίων.
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να απευκφνονται ςε κ.Δθμιτριο
άββα, Κακθγθτι Γ.Π.Α (τθλ. 210-4594510, email: dsavvas@aua.gr) και ςτθν ΜΟΔΤ ΕΛΚΕ ΓΠΑ
ςτα τθλ. 210 5294958,4926 και email: vasiliki_tsiolaki@aua.gr, olga.defingou@aua.gr,
elke@aua.gr).
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Οι υποψθφιότθτεσ κάκε κζςθσ αξιολογοφνται από τθν παρακάτω Επιτροπι Αξιολόγθςθσ όπωσ
ζχει οριςτεί από τθν Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Σο ζνα τακτικό μζλοσ
είναι υποχρεωτικά ο Τπεφκυνοσ τθσ Πράξθσ. Θ Επιτροπι ορίηεται με Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ
Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Θ Επιτροπι παραμζνει ίδια κακ’ όλθ τθ διάρκεια κάκε
ζργου. Επί ποινι απορρίψεωσ τθσ πρόταςθσ, δεν επιτρζπεται τα μζλθ τθσ Επιτροπισ
Αξιολόγθςθσ να ζχουν ςχζςεισ ςυγγζνειασ ζωσ γϋ βακμοφ εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ με
οποιονδιποτε υποψιφιο. Θ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ προωκείται ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν και
Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Επιτροπή Αξιολόγηςησ
Σακτικά μζλη
Αναπληρωματικά μζλη
Δθμιτριοσ άββασ , Κακθγθτισ
Αναςταςία Σαμπακάκθ, Αναπλ. Κακθγιτρια
Ιωάννθσ Καραπάνοσ, Επίκ. Κακθγθτισ Αναςταςία Βενιεράκθ, ΕΔΙΠ
Ανδρζασ Ροπόκθσ, ΕΔΙΠ
Ελζνθ Σάνθ, Λζκτορασ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
Μετά τθν ζγκριςι τουσ από τθν Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ τα
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΜΟΔΤ τουΕΛΚΕ ΓΠΑ
www.elke.aua.gr .
ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ
Οι υποψιφιοι που υπζβαλαν αίτθμα για τθν πλιρωςθ κζςθσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ ζχουν
δικαίωμα :
A. υποβολισ ζνςταςθσ κατά τθσ κατάταξισ τουσ εντόσ προκεςμίασ 5 εργάςιμων θμερϊν από
τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων με γραπτι αίτθςι τουσ προσ τθ ΜΟΔΤ του
ΕΛΚΕ ΓΠΑ
B. πρόςβαςθσ ςτα ςτοιχεία του ατομικοφ φακζλου υποψθφιότθτασ και ςτα φφλλα
αξιολόγθςθσ - βακμολόγθςθσ των λοιπϊν υποψθφίων ςυνεργατϊν μετά από γραπτι
αίτθςι τουσ που υποβάλλουν προσ τθ ΜΟΔΤ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από
τθν επόμενθ τθσ αναρτιςεωσ των αποτελεςμάτων και υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ των
προβλεπόμενων ςτο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 ζγγραφο τθσ Αρχισ Προςταςίασ
Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα.
Οι αιτιςεισ ζνςταςθσ υποβάλλονται με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: αυτοπροςϊπωσ, με
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, μζςω ταχυδρομείου, μζςω ταχυμεταφορζα. Ωσ θμερομθνία
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υποβολισ τθσ αίτθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία που κα κατατεκεί ςτο Πρωτόκολλο τθσ ΜΟΔΤ
του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Αν θ θμζρα εκπνοισ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ είναι μθ εργάςιμθ, θ προκεςμία
μεταφζρεται ςτθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ δε λαμβάνονται υπ’
όψιν και δεν εξετάηονται.
Αρμόδια να εξετάςει τισ ενςτάςεισ είναι θ παρακάτω Επιτροπι Ενςτάςεων, όπωσ ζχει οριςτεί
από τθν Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ:
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ
Σακτικά μζλη
Αναπληρωματικά μζλη
Πρόεδροσ Μ. Φλεμετάκθσ, Αναπλ.
Αναπλ. Πρόεδροσ Ε. Μιλιου, Κακθγιτρια
Κακθγθτισ ΓΠΑ
Α. Σςαγκαράκθσ, ΕΔΙΠ ΓΠΑ
Δ. Μανωλάκοσ, Αναπλ. Κακθγθτισ ΓΠΑ
Δ. Βλαχάκθσ, Επίκ. Κακθγθτισ ΓΠΑ
Δ. Περδίκθσ, Αναπλ. Κακθγθτισ ΓΠΑ
Δεν επιτρζπεται τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων να ζχουν ςχζςεισ ςυγγζνειασ ζωσ γϋ βακμοφ
εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ με οποιονδιποτε υποψιφιο.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ωσ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ του αντικειμζνου και τθσ χρονικισ
διάρκειασ τθσ εμπειρίασ λαμβάνονται υπόψθ:
Βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία προκφπτει θ χρονικι διάρκεια
αςφάλιςθσ (για τουσ υποψθφίουσ που θ εμπειρία τουσ αφορά ςτον ιδιωτικό τομζα) ι
Βεβαίωςθ του οικείου φορζα του Δθμοςίου (για τουσ υποψθφίουσ που θ εμπειρία τουσ
αφορά ςτον δθμόςιο τομζα).
Εφόςον από τθ βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα δεν προκφπτει θ εξειδικευμζνθ εμπειρία
που τυχόν απαιτείται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ
ςχετικισ ςφμβαςθσ ι δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν που καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια
τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ.
2. Για τουσ ενδιαφερομζνουσ, των οποίων οι τίτλοι ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
(προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν) αποτελοφν απαιτοφμενο ι ςυνεκτιμϊμενο τυπικό
προςόν και ζχουν χορθγθκεί από ιδρφματα του εξωτερικοφ, αυτοί πρζπει να ςυνοδεφονται
από πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΣΑΠ ι ΑΕΠ – ΑΣΕΕΝ.
3. Θ πιςτοποίθςθ γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 ΠΔ 146/2007
«Σροποποίθςθ διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ
φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), ςε ςυνδυαςμό με
το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 1ΠΔ 116/2006 «Σροποποίθςθ του άρκρου 28
του ΠΔ 50/2001..» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Για τθν απόδειξθ ξζνθσ γλϊςςασ αρκεί θ
προςκόμιςθ αντιγράφου του ςχετικοφ τίτλου γλωςςομάκειασ.
4. Θ πιςτοποίθςθ γνϊςθσ Θ/Τ αποδεικνφεται με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 6 του
ΠΔ 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ
αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ Aϋ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α ́ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α ́ 63/9.3.2005)
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5. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου και εφόςον προκφψει ανάγκθ αντικατάςταςθσ προςϊπων
που ζχουν επιλεγεί ςφμφωνα με τθν παροφςα Πρόςκλθςθ, θ αντικατάςταςθ κα
πραγματοποιθκεί με τθν επιλογι -βάςει βακμολογίασ/μοριοδότθςθσ- άλλου/ων
υποψθφίου/ων από το ςυντεταγμζνο πίνακα κατάταξθσ.
6. Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα Πρόςκλθςθ δφναται ςε κάκε ςτάδιο αυτισ να ματαιωκεί,
χωρίσ ζκαςτοσ υποψιφιοσ να διατθρεί οιανδιποτε αξίωςθ ζναντι τθσ ΜΟΔΤ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ
7. Θ ςυμμετοχι ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι των όρων τθσ παροφςασ Πρόκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.
8. Hπαροφςα Πρόςκλθςθ κα δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΜΟΔΤ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ
www.elke.aua.gr, ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και όπου αλλοφ απαιτεί ο φορζασ
χρθματοδότθςθσ.
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ΑΔΑ: ΡΖΘΔ46Ψ8Ζ6-Υ12

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Βαςικά ςτοιχεία των θζςεων τησ Πρόςκληςησ για το ςφνολο του ζργου
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

Οικονομολόγοσ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

Θα αναλάβει το κφριο βάροσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ των επιπτϊςεισ
τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςε τυπικζσ λαχανοκομικζσ εκμεταλλεφςεισ των
μεςογειακϊν χωρϊν με χριςθ μακθματικοφ προγραμματιςμοφ και
ανάπτυξθ μοντζλων γεωργικισ παραγωγισ κάτω από διάφορα ςενάρια.

ΠΑΚΕΣΑ ΕΡΓΑΙΑ/
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνεσ)
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΟΤΔΩΝ

Έκδοση 1

η

ΕΕ4: Θα αναλάβει το κφριο βάροσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ των
επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςε τυπικζσ λαχανοκομικζσ
εκμεταλλεφςεισ των μεςογειακϊν χωρϊν με χριςθ μακθματικοφ
προγραμματιςμοφ και ανάπτυξθ μοντζλων γεωργικισ παραγωγισ κάτω
από διάφορα ςενάρια.
Π 9. Οικονομοτεχνικι αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ
ςτισ καλλιζργειεσ κθπευτικϊν ςτθ μεςογειακι λεκάνθ
Π 10. Μία δθμοςίευςθ ςε πλιρθ πρακτικά διεκνοφσ ςυνεδρίου

Ζωσ 29 μινεσ
11.999,96€, ςυμπεριλαμβανομζνου όλων των νόμιμων κρατιςεων
Τποψιφιοσ Διδάκτορασ
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ΠΡΟ: ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΟΤ
ΕΙΔΙΚΟΤ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ
ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ
ΕΡΕΤΝΑ
ΣΟΤ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΟΔΤ ΕΛΚΕ ΓΠΑ)

ΑΙΣΗΗ

ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ

ασ υποβάλλω, ςυνθμμζνα, τα παρακάτω δικαιολογθτικά:

ΕΠΩΝΤΜΟ:.........…....................................

1) .....……………………..…………………………

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

2) .....……………………..…………………………

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:......................…...................

3) .....……………………..…………………………

ΘΜΕΡ. ΓΕΝΝΘΘ:....…………......................

4) .....……………………..…………………………

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΘΘ:........………….................

.....……………………..…………………………

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

προκειμζνου να κζςω υποψθφιότθτα για τθν πλιρωςθ
κζςθσ πτυχιοφχου οικονομικϊν επιςτθμϊν, ςτο πλαίςιο
του ζργου με τίτλο «VEGADAPT: Βελτίωςθ τθσ
προςαρμοςτικότθτασ
μεςογειακϊν
λαχανοκομικϊν
καλλιεργειϊν ςε ςυνκικεσ πολλαπλισ καταπόνθςθσ
οφειλόμενθσ ςτθν κλιματικι αλλαγι - Adapting
Mediterranean vegetable crops to climate change-induced
multiple stress» με Κωδ. ΓΓΕΣ Prima2018-11 και Κωδικό
ΕΛΚΕ 141.0001 και Επιςτ. Τπεφκυνο τον κ. Δθμιτριο
άββα ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ Εκνικισ Εμβζλειασ:
«Χρθματοδότθςθ ελλθνικϊν φορζων που ςυμμετζχουν
επιτυχϊσ ςτισ προςκλιςεισ υποβολισ προτάςεων τθσ
Ενότθτασ 2 του PRIMA: Δραςτθριότθτεσ που επιλζγονται
κατόπιν διακρατικϊν, ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν
προςκλιςεων υποβολισ προτάςεων που διοργανϊνονται
από το Κδρυμα PRIMA και χρθματοδοτοφνται από τουσ
εκνικοφσ φορείσ χρθματοδότθςθσ των ςυμμετεχόντων
ςτο PRIMA κρατϊν», που χρθματοδοτείται από τθ Γενικι
Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ του Τπουργείου
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ PRIMA. Σο PRIMA είναι μια πρωτοβουλία
του άρκρου 185 και ςυγχρθματοδοτείται από τον
Ορίηοντα 2020, το Πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για
τθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία.

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ
(οδόσ, αρικμόσ, πόλθ, ταχ. κϊδικασ)
….................…….......................................
.........................……………............…...........
.........................……….…………….................
ΣΘΛ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ:.......…….........………........
ΣΘΛ. ΚΙΝΘΣΟΤ:...........….........……….........
(εάν επικυμείτε)
e-mail:…………………………….……....…
(εάν επικυμείτε)
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ
(αρικμόσ, εκδοφςα αρχι, χρονολ. εκδόςεωσ)
.................................................................
...............................………….......................

Ο αιτϊν / Θ αιτοφςα
Ακινα, ............./............./ 2020
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.......................................................................
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