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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στη συνεδρίαση με αρ. 393/22.11.2017,
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 και
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 έργου με τίτλο
«Ψυχοπαιδαγωγικές,

διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές

Επιστήμες» και Κωδικό Έργου 81624, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αν. καθηγήτρια Μαρία Δημάση
αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 1
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου. Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει
να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως:

Τίτλος έργου

Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις
στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Κομοτηνή, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.
ΑΜΟΙΒΗ: €1.000,00 /μήνα συμπεριλαμβανόμενων όλων των νόμιμων
κρατήσεων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως ένα (1) έτος

Υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης μονομερώς για τον
ΕΛΚΕ/ΔΠΘ, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου και
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απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον δεν έχει λήξει ή παραταθεί, το
έργο στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση
Αντικείμενο Έργου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ,

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΡΕΥΞΗΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ με παραδοτέο: Έκθεση αναφοράς

Απαιτούμενα προσόντα
Έως 1 άτομο ΠΕ
Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τυπικά και ουσιαστικά Προσόντα:
● Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Ανθρωπιστικών

Σπουδών
● Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
● Πιστοποιημένη γνώση μιας παρευξείνιας γλώσσας
● Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ
● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Συνεκτιμώμενα προσόντα:


Εμπειρία: σχετική με το Έργο



Συστατικές επιστολές και λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία εμπειρίας και
καταλληλότητας.

Κριτήρια Αξιολόγησης



Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ανθρωπιστικών
Σπουδών:








Γνώση Αγγλικής Γλώσσας:


Άριστη = 80 βαθμοί



Πολύ Καλή = 60 βαθμοί



Καλή = 40 βαθμοί

Γνώση παρευξείνιας Γλώσσας:


Άριστη = 80 βαθμοί



Πολύ Καλή = 60 βαθμοί



Καλή = 40 βαθμοί.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών




Βαθμός Πτυχίου (ανοιγμένος σε κλίμακα του 10) Χ 100

150 βαθμοί, συναφές με το πτυχίο

Εμπειρία όπως αναφέρεται στα συνεκτιμώμενα προσόντα:


5 βαθμοί για κάθε μήνα εμπειρίας μέχρι 12 μήνες (με
2

ΑΔΑ: 6ΕΖΤ46ΨΖΥ1-ΜΣΦ

ανάλογες συμβάσεις).

Διαδικασία

υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση συνοδευόμενη

προτάσεων

υποχρεωτικά από (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α):


Βιογραφικό Σημείωμα.

Αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα
τους:


Αναγνωρισμένος τίτλος βασικών σπουδών.



Πιστοποίηση Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών



Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας.



Πιστοποίηση γνώσης χρήσης βασικών προγραμμάτων Η/Υ.



Πιστοποίηση Γνώσης παρευξείνιας Γλώσσας



Πιστοποιήσεις εμπειρίας (Συμβάσεις).



Συστατικές επιστολές.



Έγγραφο εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας ή νόμιμης
απαλλαγής τους (μόνο για άρρενες ενδιαφερόμενους).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν απαραιτήτως,

στην

πρότασή τους, το αντικείμενο του έργου για το οποίο ενδιαφέρονται,
όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, τον αριθμό
πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

Οι ενδιαφερόμενοι, που οι προτάσεις τους καλύπτουν τα τυπικά και συνεκτιμώμενα προσόντα, σύμφωνα
με τον πίνακα κατάταξης δύναται, εάν κριθεί απαραίτητο, να κληθούν σε συνέντευξη όπου θα
διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, η γνώση για την υλοποίηση των αντικειμένων του έργου, η ικανότητα
επικοινωνίας και συνεργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη
ευθυνών και η αποτελεσματικότητα. Η βαθμολογία της συνέντευξης δεν θα υπερβαίνει το 20% της
συνολικής βαθμολογίας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, και αναλόγως του αντικειμένου της προκηρυσσόμενης θέσης, επιλέγεται κατά
σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου που αποδεικνύει μεγαλύτερο διάστημα εμπειρίας.
Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα
ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ

1. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ –

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

έργου.
2. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα
ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που ικανοποιεί τα τυπικά και συνεκτιμώμενα
προσόντα και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/την επιλεχθέντα/είσα
στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την
παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την
ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
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 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. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα τυπικά προσόντα της πρόσκλησης
δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης
μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/της επιλεχθέντος/είσας με
άλλον/η ενδιαφερόμενο/η στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον τελικό συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
8. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας
σύμβασης θα είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το
διάστημα της παράτασης.
9. Ο Ειδικός Λογαριασμός 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.
10. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό
Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού και σύμφωνα με τις αποφάσεις της
Επιτροπής Ερευνών Δ.Π.Θ.
11. Η γνώση και η πιστοποίηση γνώσης της ξένης γλώσσας και της χρήσης Η/Υ
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αποδεικνύεται με βάση τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 39/2001)
όπως ισχύει σήμερα, αναλογικά εφαρμοζόμενο.
12. Η Εμπειρία αποδεικνύεται με αντίστοιχες συμβάσεις ή άλλα τεκμηριωτικά
έγγραφα
13. Επισημαίνεται ότι εάν το επιλεγέν πρόσωπο είναι δημόσιος υπάλληλος, έχει
προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

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».
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι 08/12/2017. Θα ληφθούν υπόψη μόνο
οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν (ταχυδρομική αποστολή ή αποστολή με ταχυμεταφορά το
εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα της παραλαβής), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Α.Π. 26768/24/11/2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στην διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
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 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 συνυποψήφιων τους
κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α ́
45/9.3.1999).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2541039433.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ …../….11.2017)
ΕΠΩΝΥΜΟ

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

ΟΝΟΜΑ

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

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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

Σας υποβάλλω πρόταση, με συνημμένα τα απαιτούμενα
από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά
δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχω στη
διαδικασία επιλογής ως προς το παρακάτω αντικείμενο:

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

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

(σταθ. & κιν)

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

E-MAIL

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

Αντικείμενο Έργου:

Συνημμένα υποβάλλω:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

1)

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

ΑΡΙΘΜΟΣ

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

2)

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

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.

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

3)

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

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

8)

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

Ξάνθη

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

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