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Ξάνθη 14/11/2017
Α.Π. 25815
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στη συνεδρίαση με αρ.
392/8.11.2017, 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,
β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν.2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 23 του
άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005, που 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) και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α΄159)
για την εκτέλεση του Υποέργου 04 με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5000400 και Επιστημονικά
Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Αγγελούση, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας έως 31 Οκτωβρίου 2018 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που
παραταθεί η διάρκεια του έργου, για την παροχή έργου όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται
κατωτέρω :
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά:


Στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική
άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος.



Στις υποστηρικτικές δράσεις, οι οποίες σκοπό έχουν να ενημερώσουν, να παρακολουθήσουν
και να αξιολογήσουν όλες τις δραστηριότητες του έργου, αλλά και να συντελέσουν στην ορθή
διαχείρισή του.
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Τα αντικείμενα απασχόλησης καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι
ενδιαφερόμενοι/νες, περιγράφονται ακολούθως:

Ένα (1) άτομο, πτυχιούχο ΠΕ (έδρα απασχόλησης: Κομοτηνή)
Αντικείμενο: διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και συγκεκριμένα:


εξυπηρέτηση φοιτητών στις διαδικασίες έναρξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης της
πρακτικής άσκησης,



επαφές με φορείς απασχόλησης και ενημέρωση που αφορά σε διαδικασίες εγγραφής και
δημοσίευσης θέσεων στο πανελλαδικό πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης πρακτικής
άσκησης ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», καθώς και στην συμπλήρωση εντύπων απαραίτητων για την έναρξη,
διεξαγωγή και ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης,



τήρηση αρχείου έντυπου ή/και ηλεκτρονικού,



προγραμματισμός και οργάνωση δράσεων δημοσιότητας.

Ανώτατο Προϋπολογισθέν Ποσό: 2.200€/μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων
κρατήσεων
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής
2. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2, καλή γνώση)
3. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
4. Αποδεδειγμένη

2ετή

τουλάχιστον

επαγγελματική

εμπειρία

στην

υποστήριξη

συγχρηματοδοτούμενων/ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
2. Επιπρόσθετη επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων/ευρωπαϊκών
προγραμμάτων

Ένα (1) άτομο, πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ (έδρα απασχόλησης: Κομοτηνή)
Αντικείμενο: διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και συγκεκριμένα:


εξυπηρέτηση φοιτητών στις διαδικασίες έναρξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης της
πρακτικής άσκησης,
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οργάνωση και συντονισμός των κύκλων πρακτικής άσκησης των φοιτητών, και ειδικότερα
συνεργασία με τον ΕΛΚΕ για την αποστολή οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών
προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες λογιστικές και οικονομικές διαδικασίες στο
πλαίσιο του έργου



τήρηση αρχείου έντυπου ή/και ηλεκτρονικού,



προγραμματισμός και οργάνωση δράσεων δημοσιότητας.

Ανώτατο Προϋπολογισθέν Ποσό: 2.200€/ μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων
κρατήσεων.
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής ΕκπαίδευσηςΔιοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2, καλή γνώση)
3. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
4. Αποδεδειγμένη

2ετή

τουλάχιστον

επαγγελματική

εμπειρία

στην

υποστήριξη

συγχρηματοδοτούμενων/ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
2. Επιπρόσθετη

επαγγελματική

εμπειρία

στην

υποστήριξη

συγχρηματοδοτούμενων/

ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Επισημαίνεται ότι ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα μόνο για μία από τις
θέσεις
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Όσοι υποψήφιοι/ες πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα καλούνται σε συνέντευξη από την επιτροπή
αξιολόγησης και κατατάσσονται σε πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας,
όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ/ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (έως 30%)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, όπως ορίζεται
στα προσόντα της κατά περίπτωση θέσης

18

ΑΔΑ: ΨΤ4Α46ΨΖΥ1-3ΘΤ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (έως 30%)
Εμπειρία άνω των 2 ετών έως και 12 μήνες

1.5βαθμός ανά μήνα

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (έως 10%)
Άριστη γνώση

6

Πολύ καλή γνώση

4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (έως 30%)
Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας
του αντικειμένου του έργου

1-7

Δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδων εργασίας για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων

1-6

Ικανότητα επικοινωνίας

1-5

Ο συνολικός βαθμός του κάθε υποψηφίου υπολογίζεται αθροίζοντας τους επιμέρους βαθμούς τους
σε κάθε κριτήριο. Ο μέγιστος συνολικός βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος
είναι εξήντα ( 60).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Έργου
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που επικαλείται ο/η υποψήφιος/α.
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έχει περισσότερες μονάδες
στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ
των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος
απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την
ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ των υποψηφίων
σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών
πινάκων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό
επιλογής)δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του
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ως άνω πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον
ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
Οι υποψήφιοι/ες 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: “ Κ. ΟΠΣ 5000400 Α.Π.
25815/14-11-2017 μέχρι 29/11/2017 και ώρα 13:00 μ.μ.
στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Βας. Σοφίας 12
Τ.Κ. 67132 - Ξάνθη
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
2. 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.
3. 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.
4. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
5. Για τους ενδιαφερόμενους/ες 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.
6. 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
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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.
7. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
8. 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/νους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
9. 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.
10. 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.
11. 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’).
12. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική
ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
13. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν αποδεχθεί τη θέση, επιλέγεται ο/η επόμενος/η στην
κατάταξη υποψήφιος/α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού - τηλ. 2541079458, 2541079408
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ.
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ
Τον ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ …./………..)
ΕΠΩΝΥΜΟ

: .....................................................

ΟΝΟΜΑ

: ......................................................

Σας υποβάλλω αίτηση υποψηφιότητας με συνημμένα

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

: ......................................................

τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

: ......................................................

Ενδιαφέροντος σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: ......................................................

να συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής της κάτωθι

......................................................
ΤΑΧ. ΚΩΔ.

: ...................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: ...................................

(σταθ. &κιν)

: ...................................

E-MAIL

: ...................................

θέσης:
Θέση:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

: ...................................

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.

: ...................................

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ

: ...................................

Κομοτηνή................................. 2017

Συνημμένα υποβάλλω:
1)

......................................................................

2)

......................................................................

3)

......................................................................

4)

......................................................................

5)

......................................................................

6)

......................................................................

7)

......................................................................

8)

......................................................................

......................................
(υπογραφή)

