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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
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Α.Π.
20252

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη συνεδρίασή της με
αρ. 387/13-09-2017, λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826) που κυρώθηκε με
το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 και
β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν. 2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την
παρ.23 του α.2. Ν2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005, τα οποία
διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση του Ν. 3812/2009, αντικαταστάθηκε με την
παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.09.2011) που επανήλθε σε ισχύ
με το άρθρο 10 του Ν. 4076/2012,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ / KA103 2017-2018», με Επιστημονικά
Υπεύθυνη την κα Μαρία Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσω του Ι.Κ.Υ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
υποβολή πρότασης προς σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, διάρκειας έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, για την παροχή έργου όπως αυτό αναλυτικά
περιγράφεται κατωτέρω :
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Στόχοι του προγράμματος Erasmus+ :
- ενίσχυση της βελτίωσης της ποιότητας, της αριστείας στον τομέα της καινοτομίας και της
διεθνοποίησης στο επίπεδο των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως μέσω
βελτιωμένης διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων παροχής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και άλλων ενδιαφερόμενων
- βελτίωση της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως μέσω
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων στις χώρες του προγράμματος και τις χώρες εταίρους
στον τομέα της ΕΕΚ και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των
ευρωπαϊκών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υποστηρίζοντας την εξωτερική
δράση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της
προαγωγής της κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων στις χώρες του προγράμματος και τις χώρες εταίρους και της στοχευμένης
ανάπτυξης δυνατοτήτων στις χώρες εταίρους
- βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, κυρίως όσον αφορά
τη συνάφειά τους με την αγορά εργασίας και τη συμβολή τους σε μια κοινωνία συνοχής,
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ιδίως μέσω αυξημένων ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας και μέσω ενισχυμένης
συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της αγοράς
εργασίας
- προώθηση της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χώρου δια βίου μάθησης σχεδιασμένου
να συμπληρώνει τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίζει τον
εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως μέσω βελτιωμένης
πολιτικής συνεργασίας, καλύτερης χρήσης εργαλείων διαφάνειας και αναγνώρισης της ΕΕ
και διάδοσης καλών πρακτικών, και η ευαισθητοποίηση για το συγκεκριμένο
ευρωπαϊκό χώρο
- βελτίωση της ελκυστικότητας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και η στήριξη της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην αγορά
της ανώτατης εκπαίδευσης παγκοσμίως
- η υποστήριξη της διεθνοποίησης, της ελκυστικότητας και του εκσυγχρονισμού των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκτός Ευρώπης για την αναπτυξιακή προώθηση των
Χωρών Εταίρων.
- βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών και η προαγωγή της μεγάλης
γλωσσικής ποικιλομορφίας και διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης της ΕΕ
Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν οι εξής δράσεις:
- Κινητικότητα φοιτητών στο εξωτερικό για σπουδές (SMS) ή πρακτική άσκηση (SMP)
- Κινητικότητα προσωπικού στο εξωτερικό για διδασκαλία (STA) ή επιμόρφωση (STT)
- Οργάνωση της κινητικότητας εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών και προσωπικού
και δράσεων δημοσιότητας και διάδοσης των αποτελεσμάτων (δημοσιότητα,
οργάνωση διαδικασιών επιλογής, συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη,
αξιολόγηση εκθέσεων, έλεγχος συμμόρφωσης με τον EUC, απεικόνιση-αξιολόγησηδιάδοση αποτελεσμάτων κ.λπ.).
- αύξησης των ικανοτήτων, της ελκυστικότητας και της διεθνούς διάστασης του
Ιδρύματος ώστε να μπορεί να προσφέρει δραστηριότητες και προγράμματα που
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων, εντός και εκτός της Ευρώπης
- εξασφάλισης καλύτερης αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω των
περιόδων μάθησης στο εξωτερικό.
- ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων στην κατανόηση του πολιτισμού άλλων χωρών,
προσφέροντάς τους την ευκαιρία να χτίσουν δίκτυα διεθνών επαφών, να
συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία και να αναπτύξουν αίσθημα ευρωπαϊκής
ιδιότητας του πολίτη και ευρωπαϊκής ταυτότητας
- βελτίωσης των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στις ξένες γλώσσες
Πρόσθετα θα πραγματοποιηθούν:
- Προετοιμασία (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών διευθετήσεων, της επιλογής των
συμμετεχόντων, της σύναψης συμφωνιών με εταίρους και συμμετέχοντες, της γλωσσικής/
διαπολιτισμικής προετοιμασίας και της προετοιμασίας αναφορικά με τα συγκεκριμένα
καθήκοντα των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρησή τους)∙
- Παρακολούθηση (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων, της
τυπικής αναγνώρισης, όπου εφαρμόζεται, των μαθησιακών αποτελεσμάτων των
συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, καθώς και της διάδοσης και χρήσης
των αποτελεσμάτων που προκύπτιν).
Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και το
αντικείμενο απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως:
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1. Ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Υποστήριξη της κινητικότητας

εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών και προσωπικού - Οικονομική διαχείριση»
Απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
● Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
● Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C2 (άριστη γνώση)
● Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε επίπεδο C2 (άριστη γνώση) ή C1 (πολύ καλή
γνώση)
● Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας σε επίπεδο C1 (πολύ καλή γνώση)
● Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
● Γνώση στη χρήση Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
● Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τόπος εκτέλεσης έργου: Κομοτηνή
Η αμοιβή ορίζεται έως του συνολικού ποσού των 14.000,00 ευρώ.
Βαθμολογία Προσόντων
α/α Προσόν
1
Πτυχίο Α.Ε.Ι.
2
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
3

Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

4

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Μονάδες βαθμολόγησης
Βαθμός πτυχίου Χ 1,5
C2 = 20
C1 = 15
1 μόριο/μήνα
(μέγιστο 60)
5

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαραίτητα και στα επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου

2.

Ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Συμβουλευτική υποστήριξη της
κινητικότητας εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών και προσωπικούΔιαχείριση του Mobility Tool και του OLS (διαδικτυακή γλωσσική προετοιμασία) –
Επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων προστιθέμενης αξίας του Προγράμματος
ERASMUS+ στο ΔΠΘ.»
Απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
● Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
● Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C2 (άριστη γνώση)
● Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε επίπεδο C2 (άριστη γνώση) ή C1 (πολύ καλή
γνώση)
● Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) ή Β1 (μέτρια γνώση)
● Γνώση στη χρήση Η/Υ
● Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητά προσόντα:
● Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τόπος εκτέλεσης έργου: Κομοτηνή και Ξάνθη
Η αμοιβή ορίζεται έως του συνολικού ποσού των 14.000,00 ευρώ.
3
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Βαθμολογία Προσόντων
α/α Προσόν
1
Πτυχίο Α.Ε.Ι.
2

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

3

Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας

4
5

Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Μονάδες βαθμολόγησης
Βαθμός πτυχίου Χ 1,5
C2 = 15
C1 = 10
Β2 = 5
Β1 = 4
1 μόριο/μήνα (μέγιστο 60)
5

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται
στα απαραίτητα και στα επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια
με τις απαιτήσεις του έργου.

3. Ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Οργάνωση και παρακολούθηση σχεδίων

Διεθνούς Κινητικότητας – Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού καταλόγου ECTS –
Σύνταξη ενημερωτικού υλικού για την ιστοσελίδα erasmus.duth.gr»
Απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
● Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
● Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C2 (άριστη γνώση)
● Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) ή Β1 (μέτρια γνώση)
● Εμπειρία σε υπηρεσίες πληροφόρησης της Ε.Ε., σε θέματα περιφερειακής
συνεργασίας στην Ευρώπη, σύνταξη και εκπόνηση μελετών, οικονομική και
διοικητική παρακολούθηση έργων, οργάνωση ημερίδων-σεμιναρίων-συνεδρίων,
στη σύνταξη, διαχείριση και ενημέρωση ιστοσελίδων
● Γνώση στη χρήση Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
● Διδακτορικό Δίπλωμα
Τόπος εκτέλεσης έργου: Κομοτηνή
Η αμοιβή ορίζεται έως του συνολικού ποσού των 13.000,00 ευρώ.
Βαθμολογία Προσόντων
α/α Προσόν
1
Μ.Δ.Ε
2
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
3

Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

4

Διδακτορικό Δίπλωμα

Μονάδες βαθμολόγησης
Βαθμός Μ.Δ.Ε. Χ 1,5
Β2 = 10
Β1 = 5
1 μόριο/μήνα
(μέγιστο 50)
10

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαραίτητα και στα επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου
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4. Ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Παράδοση μαθημάτων Ελληνικής

Γλώσσας στους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή»
Απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
● Διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
● Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
● Προϋπηρεσία στη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς
Τόπος εκτέλεσης έργου: Κομοτηνή
Η αμοιβή ορίζεται έως του συνολικού ποσού των 1.500,00 ευρώ.
Βαθμολογία Προσόντων
α/α Προσόν

Μονάδες
βαθμολόγησης
1
Προϋπηρεσία στη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς
2 μόρια/μήνα
ή
2 μόρια/20 ώρες
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται
στα απαραίτητα και στα επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια
με τις απαιτήσεις του έργου

5. Ένα (1) άτομο, πτυχιούχο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ή Πληροφορικής, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη και υποστήριξη του
δικτυακού τόπου erasmus.duth.gr»
Απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
● Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (MSc) ή οποιουδήποτε Τμήματος
Πληροφορικής
● Πολύ καλή γνώση PHP
● Πολύ καλή γνώση Javascript
● Εμπειρία σε ανάπτυξη με Drupal Content Management System (Drupal 7)
○ Πολύ καλή γνώση του Drupal theming μηχανισμού για την υλοποίηση και την
εφαρμογή του erasmus.duth.gr design σε Drupal theme
○ Συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος σε όλες τις επόμενες Drupal
versions
● Εμπειρία διαχείρισης/βελτιστοποίησης Apache, MySQL servers
Επιθυμητά προσόντα:
● Γνώση διαχείρισης Linux server
● Εμπειρία ανάπτυξης μεγάλων websites σε χώρους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Η αμοιβή ορίζεται έως του συνολικού ποσού των 300,00 ευρώ.

Βαθμολογία Προσόντων
α/α Προσόν
1
2

Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή
Πληροφορικής
Πολύ καλή γνώση PHP

Μονάδες
βαθμολόγησης
Βαθμός πτυχίου
Χ1,5
5
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3
4
5
6
7

Πολύ καλή γνώση Javascript
Εμπειρία σε ανάπτυξη με Drupal Content Management System (Drupal 7)
Εμπειρία διαχείρισης/βελτιστοποίησης Apache, MySQL servers
Γνώση διαχείρισης Linux server
Εμπειρία ανάπτυξης μεγάλων websites σε χώρους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

5
5
5
5
(μέγιστο 60)
1 μόριo/μήνα
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται
στα απαραίτητα και στα επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια
με τις απαιτήσεις του έργου. Η αξιολόγηση της καλής γνώσης PHP και Javascript, η εμπειρία σε Drupal,
Apache και MySQL servers και η γνώση διαχείρισης Linux server θα γίνει με αξιολόγηση του παραχθέντοςπαραδοθέντος έργου, σε συνδυασμό με τις συμβάσεις που προσκομίζονται προς απόδειξη της εμπειρίας.
Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναφέρουν στην πρότασή τους τα link στα έργα που
έχουν παραδώσει.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Aντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής)
δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του ως
άνω πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον
ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
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)
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά (ημερομηνία
ταχυδρομικής σήμανσης) με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη: “Πρόταση στο πλαίσιο της
πρόσκλησης για το έργο Erasmus+ / KA103 2017-2018” μέχρι 29-09-2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στη
διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
Βασ. Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
2.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με
τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
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Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με
ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των
φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν
χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η
διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η
πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον μεγαλύτερο βαθμό
στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί
αντικατάσταση
του/των
επιλεχθέντος/ντων
με
άλλον/ους
ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα
είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της παράτασης.
Ο ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ. 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.
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του
προγράμματος.
Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ.
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του
άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική
ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:
κα Ελένη Μαυρίδου - τηλ. 25310 39084.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παντελής Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ.
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