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«Εξζταςη προοπτικών αξιοποίηςησ τησ ανενεργοφ Περιφερειακήσ Αγοράσ Λεχαίου 
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Απαντιςεισ ςε ερωτιματα  

υποψθφίων διαγωνιηομζνων 
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Ερώτημα 1: Μπορούν να ςυμμετϋχουν διδακτορικού φοιτητϋσ; 

Απϊντηςη: Στισ προδιαγραφϋσ τησ Πρόςκληςησ Ενδιαφϋροντοσ, ςτην ενότητα 4 
“Επιλεξιμότητα υποψηφύων”, ορύζεται πωσ:  

“[…] Επύςησ, γύνονται δεκτού ωσ υποψόφιοι οι νϋοι απόφοιτοι που ϋχουν λϊβει 
το πτυχύο εντόσ 3 ακαδημαώκών ετών που προηγούνται τησ ημερομηνύασ 
ανακούνωςησ τησ παρούςασ Πρόςκληςησ Ενδιαφϋροντοσ, καθώσ επύςησ και 
φοιτητϋσ μεταπτυχιακών-διδακτορικών ςπουδών, των οπούων οι ςπουδϋσ δεν 
ϋχουν διακοπεύ από την απόκτηςη του πρώτου πτυχύου. […]” 

 
 

Ερώτημα 2: Στη ςελ. 3 αναφϋρεται ότι: "γύνονται δεκτού ωσ υποψόφιοι οι νϋοι 
απόφοιτοι που ϋχουν λϊβει το πτυχύο εντόσ 3 ακαδημαώκών ετών που 
προηγούνται τησ ημερομηνύασ ανακούνωςησ τησ παρούςασ Πρόςκληςησ 
Ενδιαφϋροντοσ".  Όμωσ, ςτη ςελ. 5 αναφϋρεται ότι: "νϋοι απόφοιτοι που 
ϋλαβαν το πτυχύο τουσ όχι παλαιότερα από ϋνα ακαδ. ϋτοσ προ τησ 
δημοςύευςησ τησ παρούςασ Προκόρυξησ". Τι από τα δυο ιςχύει; 

Απϊντηςη: Στισ προδιαγραφϋσ τησ Πρόςκληςησ Ενδιαφϋροντοσ, ςτην ενότητα 4 
“Επιλεξιμότητα υποψηφύων”, ορύζεται πωσ:  

“[…] Επύςησ, γύνονται δεκτού ωσ υποψόφιοι οι νϋοι απόφοιτοι που ϋχουν λϊβει 
το πτυχύο εντόσ 3 ακαδημαώκών ετών που προηγούνται τησ ημερομηνύασ 
ανακούνωςησ τησ παρούςασ Πρόςκληςησ Ενδιαφϋροντοσ, καθώσ επύςησ και 
φοιτητϋσ μεταπτυχιακών-διδακτορικών ςπουδών, των οπούων οι ςπουδϋσ δεν 
ϋχουν διακοπεύ από την απόκτηςη του πρώτου πτυχύου. […]” 

Στη ςελύδα 5, το κεύμενο τροποποιεύται ωσ ακολούθωσ: 

“[…] Επύςησ, γύνονται δεκτού ωσ υποψόφιοι οι νϋοι απόφοιτοι που ϋχουν 
λϊβει το πτυχύο εντόσ 3 ακαδημαώκών ετών που προηγούνται τησ ημερομηνύασ 
ανακούνωςησ τησ παρούςασ Πρόςκληςησ Ενδιαφϋροντοσ. […]” 

 
 

Ερώτημα 3: Εύμαι διπλωματούχοσ Σεπτεμβρύου 2013. Ωςτόςο, λόγω απεργιών των 
διοικητικών υπαλλόλων του Ε.Μ.Π., παρουςύαςα τη διπλωματικό μου 
εργαςύα τον Ιανουϊριο του ϋτουσ 2014 και πόρα βεβαύωςη διπλώματοσ 
τον Φεβρουϊριο του ϋτουσ 2014. Εγγρϊφηκα ςτο μεταπτυχιακό τον 
Οκτώβριο του ϋτουσ 2014. Έχω δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό; 

Απϊντηςη: Στισ προδιαγραφϋσ τησ Πρόςκληςησ Ενδιαφϋροντοσ, ςτην ενότητα 4 
“Επιλεξιμότητα υποψηφύων”, ορύζεται πωσ:  

“[…] Επύςησ, γύνονται δεκτού ωσ υποψόφιοι οι νϋοι απόφοιτοι που ϋχουν λϊβει 
το πτυχύο εντόσ 3 ακαδημαώκών ετών που προηγούνται τησ ημερομηνύασ 
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ανακούνωςησ τησ παρούςασ Πρόςκληςησ Ενδιαφϋροντοσ, καθώσ επύςησ και 
φοιτητϋσ μεταπτυχιακών-διδακτορικών ςπουδών, των οπούων οι ςπουδϋσ δεν 
ϋχουν διακοπεύ από την απόκτηςη του πρώτου πτυχύου. […]” 

Από τη ςυγκεκριμϋνη διατύπωςη των προδιαγραφών τησ Πρόςκληςησ 
Ενδιαφϋροντοσ ςυνϊγεται ότι ςχετικό αύτηςη μπορεύ να γύνει αποδεκτό. 

 
 

Ερώτημα 4: Θα ενδιαφερόμουν να αςχοληθώ με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα ςτα πλαύςια 
τησ διπλωματικόσ μου εργαςύασ ςε ςυνδυαςμό με τον Διαγωνιςμό. Θα 
όθελα, αν εύχα τη δυνατότητα, να παρουςιϊςω τη διπλωματικό μου 
εργαςύα τον Φεβρουϊριο του 2017, ςύμφωνα με τισ ημερομηνύεσ που 
ϋχουν αναρτηθεύ ςτο πρόγραμμα του μεταπτυχιακού (20-24/2/2017). 
Αυτό το ενδεχόμενο θα μου δημιουργούςε πρόβλημα ςυμμετοχόσ ςτον 
Διαγωνιςμό; 

Απϊντηςη: Δεν προβλϋπεται ςχετικό κώλυμα ςτισ Προδιαγραφϋσ τησ Πρόςκληςησ 
Ενδιαφϋροντοσ, εντούτοισ ςασ ςυςτόνουμε να επιβεβαιώςετε ζητόματα που 
ϊπτονται τησ ακαδημαώκόσ προόδου ςασ και με το αρμόδιο πρόςωπο 
(επιβλϋποντα/επιβλϋπουςα) που θα αξιολογόςει τη διπλωματικό εργαςύα ςασ. 

 
 

Ερώτημα 5: Θα υπϊρχει από μϋρουσ των διοργανωτών παροχό επιςτημονικόσ 
βοόθειασ προκειμϋνου να κατατεθεύ η υποψηφιότητα και το προςχϋδιο 
τησ εργαςύασ;  

Απϊντηςη: Στισ προδιαγραφϋσ τησ Πρόςκληςησ Ενδιαφϋροντοσ, ςτη Σημεύωςη τησ 
ενότητασ 6 “Διενϋργεια διαγωνιςμού”, ορύζεται πωσ: 

“[…] Σημεύωςη: Οι διοργανωτϋσ του διαγωνιςμού δηλώνουν ότι: 

 

 Θα παρϊςχουν επιςτημονικό βοόθεια με βιβλιογραφύα και πηγϋσ 

ϊντληςησ υλικού, όπου αυτό εύναι δυνατό, και θα απαντούν ςε 

ςχετικϊ ζητόματα που θα απαςχολούν τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτον 

διαγωνιςμό, ανϊ ςτϊδιο διενϋργειασ του. 

 Δεν θα παρϊςχουν τεχνικό βοόθεια για τη διενϋργεια τησ ϋρευνασ 

και την ολοκλόρωςη τησ Προμελϋτησ. […]” 

 
 

Ερώτημα 6: Πρϋπει να γύνει αξιοπούηςη όποιασ όδη καταςκευαςμϋνησ εγκατϊςταςησ 
που υπϊρχει ςτην ΠΑΚ ό υποτύθεται διαμορφώνεται η ϋκταςη από την 
αρχό και ϊρα δεν λαμβϊνεται υπόψη όποια όδη καταςκευαςμϋνη 
εγκατϊςταςη; 

Αν ιςχύει το πρώτο πρϋπει να μεταβούμε ςτο ςημεύο, για να 
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διαπιςτώςουμε τι εύδουσ καταςκευϋσ ϋχουν γύνει, την επιφϊνεια τουσ 
κλπ; 

Απϊντηςη: Στισ προδιαγραφϋσ τησ Πρόςκληςησ Ενδιαφϋροντοσ, ςτην ενότητα 3 “Στόχοι 
του θϋματοσ του διαγωνιςμού ακαδημαώκού ϋτουσ 2016-2017”, ορύζεται πωσ:  

“[…] Ο ςτόχοσ του παρόντοσ διαγωνιςμού και ςυνϊμα το θϋμα τησ αντύςτοιχησ 
εργαςύασ εύναι: 

 Κϊθε ενδιαφερόμενοσ ό ομϊδα ενδιαφερομϋνων που θα 
εκδηλώςει ενδιαφϋρον ςυμμετοχόσ θα ϋχει πρόςβαςη ςε ϋνα 
ποςό οδοιπορικών προκειμϋνου να επιςκεφθεύ την ΠΑΚ ςτο 
Λϋχαιο (ϋνα ϊτομο ανϊ πρόταςη) και εφόςον επιθυμεύ, μύα 
διανυκτϋρευςη ςε ξενοδοχεύο τησ Κορύνθου.  […]” 

Στισ προδιαγραφϋσ τησ Πρόςκληςησ Ενδιαφϋροντοσ, ςτη Σημεύωςη τησ 
ενότητασ 6 “Διενϋργεια διαγωνιςμού”, ορύζεται πωσ: 

“[…]  

 Κϊθε ενδιαφερόμενοσ ό ομϊδα ενδιαφερομϋνων που θα 
εκδηλώςει ενδιαφϋρον ςυμμετοχόσ θα ϋχει πρόςβαςη ςε ϋνα 
ποςό οδοιπορικών προκειμϋνου να επιςκεφθεύ την ΠΑΚ ςτο 
Λϋχαιο (ϋνα ϊτομο ανϊ πρόταςη) και εφόςον επιθυμεύ, μύα 
διανυκτϋρευςη ςε ξενοδοχεύο τησ Κορύνθου. […]” 

Άρα, όςον αφορϊ την επύςκεψη και μετϊβαςη ςτην ΠΑΚ επαφύεται ςτη 
διακριτικό ευχϋρεια των ςυμμετεχόντων η επιτόπια ϋρευνα και μετϊβαςη ςτη 
ςυγκεκριμϋνη δομό. 

 
 

Ερώτημα 7: Ποιϊ εύναι η ζητούμενη μορφό των παραδοτϋων; Θα πρϋπει να εύναι ςε 
ενιαύα μορφό ό ςε ξεχωριςτϊ τεύχη; 

Απϊντηςη: Το παραδοτϋο θα πρϋπει να κατατεθεύ, ωσ τελικό Εργαςύα, ςε ενιαύα 
ηλεκτρονικό μορφό, ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη award@eesym.gr. 

 
 

Ερώτημα 8: Αναφϋρεται ςτην προκόρυξη η δυνατότητα παροχόσ κϊποιασ 
βιβλιογραφύασ καθώσ και πηγών ϊντληςησ υλικού. Υπϊρχει κϊποια 
δυνατότητα πρόςβαςησ ςε αυτό το υλικό; 

Απϊντηςη: Η ςχετικό βιβλιογραφύα και οι πηγϋσ ϊντληςησ υλικού, θα διατεθούν ςτουσ 
υποψηφύουσ μετϊ το πϋρασ των δηλώςεων ςυμμετοχόσ, ότοι από την 1η 
Δεκεμβρύου 2016, εκτόσ εϊν παραταθεύ η ανωτϋρω προθεςμύα δηλώςεων 
ςυμμετοχόσ, οπότε θα επϋλθει και αντύςτοιχη μεταβολό ςτην ημερομηνύα 
παροχόσ βιβλιογραφύασ και πηγών ϊντληςησ υλικού. 
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Ερώτημα 9: Θα θϋλαμε μια αποςαφόνιςη ςχετικϊ με το εϊν η ΠΑΚ ςτο ςύνολό τησ 

ανόκει ςτο υγιϋσ τμόμα που απορρόφηςε η Τρϊπεζα Πειραιώσ από την 
Αγροτικό Τρϊπεζα. 

Απϊντηςη: Η ςχετικό πληροφόρηςη επαφύεται ςτουσ υποψηφύουσ να αναζητηθεύ κατϊ τον 
πιο πρόςφορο τρόπο. Οι διοργανωτϋσ θα παρϊςχουν βοόθεια προσ αυτό την 
κατεύθυνςη, εφ’ όςον ζητηθεύ. 

 


