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Ξάνθη, 17/09/2018
Αρ. Πρωτ. 20760

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αρ.
13/14-9-2018 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 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)
γ) Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»,
και ΚΕ 82041 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ε. Δρυμπέτα Καθηγητή του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «INTERREG Greece- Bulgaria 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους
(κατά 15%), καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν προτάσεις προς σύναψη έξι (6)
συμβάσεων μίσθωσης έργου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η αυξανόμενη επίπτωση της οικονομικής κρίσης έχει κοινωνικές συνέπειες, μία από τις
οποίες είναι οι αυξανόμενες συνθήκες δημόσιας υγείας. Συνολικά, οι ελληνικές περιφέρειες
παρουσίασαν στο παρελθόν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής από ό, τι οι βουλγαρικές
περιοχές, αλλά από τη στιγμή όμως που η οικονομική κρίση αναγκάζει περισσότερους
ανθρώπους να προσφύγουν σε νοσοκομειακή περίθαλψη (αύξηση πάνω από 20% στην
Ελλάδα μετά το 2010), φαίνεται ότι οι ελληνικές περιφέρειες παρουσιάζουν περισσότερες
πιθανότητες να επιδεινωθούν οι συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης στο κοντινό μέλλον,
μειώνοντας έτσι τα συνολικά επίπεδα δημόσιας υγείας στην Ελληνο- Βουλγαρική περιοχή.
Ταυτόχρονα, η οικονομική ύφεση και η από-επένδυση εμποδίζουν πολλούς κατοίκους της
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ζώνης να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (ανασφάλιστοι
πολίτες). Το έργο αντιμετωπίζει το γεγονός ότι «ο πληθυσμός της περιοχής αντιμετωπίζει
σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές και
περιοχές συγκέντρωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων» και συνδυάζει τις ευκαιρίες ως
«ένα καλό ιστορικό αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία
λόγω των μεγάλων συνεργασίες "και" ύπαρξη στρατηγικών "έξυπνης εξειδίκευσης" και στις
δύο συμμετέχουσες χώρες και περιφέρειες».
Το έργο συμβάλλει στους στόχους «έξυπνης ανάπτυξης», «βιώσιμης ανάπτυξης» και «χωρίς
αποκλεισμούς», προωθώντας την «πρόσβαση για όλους» στις ενέργειες για την ανάληψη
υγειονομικής περίθαλψης που προβλέπονται από το πρόγραμμα «υποδομή τηλεϊατρικής
και τηλε-φροντίδας και άλλες τεχνολογικές υπηρεσίες υγείας και θα προσπαθήσει να
βελτιώσει την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και επείγουσα ιατρική περίθαλψη (σε
απομονωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες) στην διασυνοριακή περιοχή, παρέχοντας
ένα προσωπικό κινητό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη βάση της συσκευής
υποστήριξης κινητών βίντεο. Το έργο αντιμετωπίζει το γεγονός ότι «ο πληθυσμός της
περιοχής αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ιδίως σε
απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές συγκέντρωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων»
και συνδυάζει τις ευκαιρίες ως «Ένα καλό ιστορικό αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέων από
την Ελλάδα και τη Βουλγαρία λόγω των μεγάλων συνεργασίες "και" ύπαρξη στρατηγικών
"έξυπνης εξειδίκευσης" και στις δύο συμμετέχουσες χώρες και περιφέρειες ".

(ΘΕΣΗ 1): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Θετικών Επιστημών (Έδρα απασχόλησης Κομοτηνή)
Αντικείμενο Απασχόλησης
Συμμετοχή στο παραδοτέο D.4.3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Λογισμικού (Database & Data
Center Administrator )
Αναφορά Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Τεχνικής Υποστήριξης.
Απαραίτητα προσόντα
●
●
●

Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών
Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε προγράμματα σε συναφές με το αντικείμενο του
έργου (Project Management)

Συνεκτιμώμενα προσόντα
● Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Κριτήριο

1

Πτυχίο
ή
δίπλωμα
Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την
Θετικών Επιστημών
πρόταση απορριπτέα

--

η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την
πρόταση απορριπτέα

--

2

3

4

Σημαντικότητα Κριτηρίου

Μεταπτυχιακό
δίπλωμα
ειδίκευσης στην οργάνωση και
διοίκηση
Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών
σε προγράμματα σε συναφές με
το αντικείμενο του έργου

Πιστοποιημένη
Γνώση
Αγγλικής Γλώσσας

5
Συνέντευξη

Βαθμολόγηση

3 βαθμός/μήνα
η μη πλήρωση του
πέραν τους 36
κριτηρίου καθιστά την
με ανώτερο τους
πρόταση απορριπτέα (Για
60 μήνες (72
τους 36 μήνες)
βαθμοί)

Άριστη γνώση:
18 βαθμοί
της η μη πλήρωση του Πολύ
καλή
κριτηρίου δεν καθιστά την γνώση:
12
πρόταση απορριπτέα
βαθμοί
Καλή Γνώση: 5
βαθμοί
Κατανόηση
των
απαιτήσεων, των στόχων
και
των
κρίσιμων 1-4 βαθμοί
παραγόντων επιτυχίας του
αντικειμένου του έργου
Δυνατότητα συνεργασίας
στο πλαίσιο ομάδων
εργασίας για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων

1-3 βαθμοί

Ικανότητα επικοινωνίας

1-3 βαθμοί

Ο συνολικός βαθμός του κάθε ενδιαφερόμενου υπολογίζεται αθροίζοντας τους επιμέρους
βαθμούς τους σε κάθε κριτήριο. Ο μέγιστος συνολικός βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει
ένας ενδιαφερόμενος είναι εκατό βαθμοί (100).
Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και σχετική βεβαίωση του
ασφαλιστικού φορέα (εφόσον η εμπειρία αφορά στον ιδιωτικό φορέα) ή βεβαίωση του
οικείου φορέα του Δημοσίου (εφόσον η εμπειρία αφορά στον δημόσιο τομέα). Η διάρκεια
συμμετοχής σε διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως 30/10/2019 και η αμοιβή ορίζεται έως του
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ποσού των €2.000,00/Ανθρωπομήνα (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων κρατήσεων). Η χρονική διάρκεια αφορά 8,5 Ανθρωπομήνες εφόσον
μπορούν να υλοποιηθούν χρονικά με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν i) πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(επισυνάπτεται) στην οποία θα αναφέρεται η θέση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από ii)
βιογραφικό σημείωμα, iii) απλά αντίγραφα εκ των πρωτότυπων τίτλων σπουδών καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της πρότασης και το βιογραφικό τους
σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους τον αριθμό
πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το αντικείμενο 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 επιλεχθέντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παρακάτω
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.
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 ενδιαφερόμουν 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. Η απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή άλλο
επίσημο τεκμηριωτικό υλικό (ως αναφέρεται παραπάνω).
7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγνωστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Όσοι
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
8. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των επιλεχθέντων με άλλους ενδιαφερόμενους στα
πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
10. Ο ΕΛΚΕ/ΔΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη συμβάσεων, δεδομένου
ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός
αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερόμενων.
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’).
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12. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη
τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλλει 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 ανάρτηση του στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα 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).
Επισημαίνεται ότι:
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερόμενων που θα κατατεθούν τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά (ημερομηνία
ταχυδρομικής σήμανσης) μέχρι 01/10/2018 στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Βασ. Σοφίας 12
Τ.Κ. 67132, Ξάνθη
Τηλ.: 2541079458
Στο εξωτερικό μέρους του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα
εξής
● Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 20760/17-92018.
● Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο
επικοινωνίας).

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ :
.....................................................
ΟΝΟΜΑ
:
......................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
:
......................................................
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
:
......................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
......................................................
......................................................
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : ...................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ...................................
(σταθ. & κιν) : ...................................
E-MAIL
: ...................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ : ...................................
ΗΜΕΡ. ΕΚΔ. : ...................................
ΕΚΔ. ΑΡΧΗ : ...................................

Ξάνθη

................................. 201..

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ
Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
….…./………….……..)
Σας υποβάλλω πρόταση υποψηφιότητας
με συνημμένα τα απαιτούμενα από την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να
συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής.

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Συνημμένα υποβάλλω:
1. ...................................................................
...
2. ...................................................................
...
3. ...................................................................
...
4. ...................................................................
...
5. ...................................................................
...
6. ...................................................................
...
7. ...................................................................
...
8. ...................................................................
...

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