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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Ξάνθη 20/04/2018
Α.Π. 8550
Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη συνεδρίασή της
με αρ. 7/18-04-2018, 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 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 και
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4485/2017 και κάθε άλλης σχετικής διατάξεως,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες του ΠΜΣ Σπουδές ΝΑ
Ευρώπης», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χρυσομάλλη Δ. Μιχαήλ,
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., αποφάσισε να απευθύνει
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1)
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου όπως αυτό
αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω :

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Στη Νομική Σχολή λειτουργεί ΠΜΣ με τίτλο «Σπουδές ΝΑ Ευρώπης», που
χρηματοδοτείται από δίδακτρα των φοιτητών και χορηγίες κα, και κατά το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος, μετά από πολλά έτη παρουσιάζεται έντονη κάμψη στο
εκδηλούμενο ενδιαφέρον των φοιτητών, που θέτει ζήτημα βιωσιμότητας του
προγράμματος. Ενόψει του εντόνου ανταγωνισμού στην προσέλκυση νέων φοιτητών
αλλά και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ΠΜΣ απαιτούνται:
1. Η εξέταση και ενδεχόμενη επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών,
2. Η αξιολόγηση του παραχθέντος εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου,
3. Η αναζήτηση σύγχρονων μεθόδων διάχυσης των αποτελεσμάτων του ΠΜΣ,
4. Η ανάπτυξη του ΠΜΣ κυρίως προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης
αλλοδαπών φοιτητών,
5. Η προβολή και διαφήμιση του προγράμματος
6. Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, ιδιαίτερα από την περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης
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Ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου: Σχεδιασμός της αναπτυξιακής
προοπτικής του ΠΜΣ «Σπουδές Ν.Α. Ευρώπης», μελέτη – αξιολόγηση του
περιεχομένου σπουδών και των επιδόσεων των φοιτητών, προσέλκυση
αλλοδαπών σπουδαστών και διδασκόντων, σύνδεση με τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης, διοργάνωση επισκέψεων, με
παραδοτέο: έκθεση αναφοράς
I. Απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1.
2.
3.
4.
5.

Πτυχίο Νομικής Σχολής.
Διδακτορικό Δίπλωμα στο Διεθνές ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Πιστοποιημένη Άριστη Γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
Συστατική επιστολή.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψήφιους.

Η απουσία ενός ή περισσοτέρων από τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθιστά
την πρόταση απαράδεκτη και απορριπτέα.
ΙΙ. Επιθυμητά προσόντα:
1. Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
2. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με περιεχόμενο συναφές με το
αντικείμενο του ΠΜΣ Σπουδές ΝΑ Ευρώπης
Βαθμολογία προσόντων
Α/Α
1.
2.

Προσόν

Μονάδες
Βαθμολόγησης
Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
1
μόριο/μήνα
(μέγιστο 50)
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με περιεχόμενο 3 μόρια/δημοσίευση
(μέγιστο 9)
συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ Σπουδές ΝΑ Ευρώπης

Τόπος εκτέλεσης έργου: Κομοτηνή
Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 6 μήνες, και η αμοιβή
ορίζεται έως του ποσού των 7.440,00 € μεικτά, ενώ υπάρχει δυνατότητα
τροποποίησης εφόσον δεν έχει λήξει ή παραταθεί το έργο στο πλαίσιο του οποίου
εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου
2. Βιογραφικό σημείωμα
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3. Αντίγραφα τίτλων, δημοσιεύσεων, πιστοποιήσεων διδακτικής εμπειρίας, 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 «Λειτουργικές Δαπάνες του ΠΜΣ
Σπουδές ΝΑ Ευρώπης» με αριθ. Πρωτ. 8550/20-04-2018 μέχρι 04/05/2018 και ώρα
13:00 μ.μ. στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Βασ. Σοφίας 12
67132 Ξάνθη
Τηλ. 2541079440

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.

2.

3.

4.

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.
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.
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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 με την
μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία.
6. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα 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/των επιλεχθέντος/ντων με
άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
8. 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.
9. 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.
10. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό
εφαρμογής του προγράμματος.
11. 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.
5.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον
Αν Καθηγητή κ. Χρυσομάλλη Μιχαήλ, τηλ. 25310 39516.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ.

