
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
           Ξάνθη 18-12-2014 

Α.Π.:       33125 

 

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Συνεδρίαση με αρ. 331/17-12-
2014 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) 

 στα πλαίσια υλοποίησης έργων του 7
ου

 Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στα 

πλαίσια του έργου “MODelling vegetation response to EXTREMe events” (MODEXETREME) που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 613817, Collaborative 

project) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Αθανασιάδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ., αποφάσισε να απευθύνει 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω: 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των μοντέλων 

προσομοίωσης ανάπτυξης φυτών προκειμένου να ανταποκριθούν στην κλιματική αλλαγή και τα 

ακραία καιρικά φαινόμενα. 

 
Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 

WP1. Improving the capabilities of agro-meteorological for extreme weather events  

WP2. Implementation of agro-meteorological models and extreme weather events capabilities 

WP3. Climatic scenarios generation 

WP4. Model evaluation 

WP5. Evaluation of new modelling approaches for short term yield forecast and monitoring at EU level 

WP6. Dissemination 

WP7. Project management and consortium coordination. 

 

Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και το αντικείμενο 

απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως: 

 

Ένα (1) άτομο:  

http://intraworks-demo.htm.gr/view-work/id-work/28
http://intraworks-demo.htm.gr/view-work/id-work/30
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Ο συνεργάτης που θα επιλεχθεί θα συμμετέχει στα πακέτα εργασίας 2 και 6. Ενδεικτικά θα εργαστεί 

στην οργάνωση, σχεδίαση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος 

διαχείρισης περιεχομένου της κοινοπραξίας του έργου, που αποτελείται από αποθετήριο διανομής 

δεδομένων, εγγράφων και εκπαιδευτικού υλικού, και την συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου, 

σύνθεση νέων λύσεων του μοντέλου προσομοίωσης με τεχνικές επισημείωσης σημαντικού ιστού, στην 

διοργάνωση των workshop που θα πραγματοποιηθούν στο έργο, και σε οποιαδήποτε άλλη δράση 

χρειαστεί στο πλαίσιο των ανωτέρω πακέτων εργασίας. 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 

 

Η αμοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 
1. ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ H 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ  

2. ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 
Α/Α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Βαθμός τίτλου σπουδών ΑΕΙ (στη 10βαθμη κλίμακα) Βαθμός επί 100 

2. Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του έργου 50/Δημοσίευση (μέγιστο 100) 

3. Προσωπική συνέντευξη ως 100 

 
 

Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα 

ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.  

 

Συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί μόνο για τους τρείς πρώτους του πίνακα κατάταξης. Οι θεματικές 

ενότητες των ερωτήσεων και το σύστημα βαθμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί εμφανίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 
 Α/Α   

1. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και των 
παραγόντων επιτυχίας του 

Χαμηλή 10 μονάδες 
Μεσαία  25 μονάδες 
Υψηλή   50 μονάδες 

2. Τεχνικές γνώσεις σχετικά με διαχείριση 
πληροφοριακών συστημάτων, το διαμοιρασμό 
δεδομένων στο σημαντικο ιστό και την υλοποίηση 
λογισμικού 

Χαμηλή 10 μονάδες 
Μεσαία  25 μονάδες 
Υψηλή   50 μονάδες 

  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου 1) με το μεγαλύτερο 

βαθμό προσωπικής συνέντευξης 2) με τον μεγαλύτερο βαθμό τίτλου σπουδών. 
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Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία 

αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται 

σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφα 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 ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι την 31/12/2014 και ώρα 12.00 

στη διεύθυνση: 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής 

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού 

Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη 

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν θα αξιολογούνται. 

 Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

εξής:  

Για το έργο “Modelling vegetation response to extreme events” (MODEXETREME). Πρόταση 

για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 33125/18-12-2014. Τα στοιχεία του 

ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) 

 
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 παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη 

ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το 
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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. 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».  

7. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 

αξιολογείται 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/ους στα 

πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη σειρά επιλογής.  

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.  

12. 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’).  

13. 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 ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Επιστημονικά 

Υπεύθυνο του έργου Επ. Καθ. Ιωάννη Αθανασιάδη στο e-mail: iathan@ee.duth.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

 

        Αν. Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης 

                     Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ. 
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