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Π
ΡΟΣΚΛ Η ΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΚΔΗ ΛΩΣΗ Σ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΝ ΔΙ ΑΦ ΕΡΟΝ ΤΟΣ ΓΙΑ
ΓΙ Α ΥΠΟΒΟΛΗ
ΥΠ ΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Π ΡΟΤΑΣΗ Σ ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΝ ΑΨ Η
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜ ΒΑΣΕΩΝ Μ Ι ΣΘΩΣΗ Σ ΕΡΓΟΥ
Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αρ.
392/8.11.2017
λαμβάνοντας
ψη:
Η Επιτροπή Ερευνών
του υπό
Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αρ.
α)
Τις
διατά
ξ
εις
του
Π.Δ.
432/1981,
της
ΚΥΑ
679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826) που κυρώθηκε με το
381/26.04.2017 λαμβάνοντας υπόψη:
άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010,
α) Τις
Τις διατά
διατάξεις
του άΠ.Δ.
432/1981,
679/22.08.1996
(ΦΕΚ Β 826)
με του
β)
ξεις των
ρθρων
6 παρ. 8της
τουΚΥΑ
Ν.2527/1997
όπως συμπληρώ
θηκεπου
με κυρώθηκε
την παρ. 23
ά
τουτου
Ν. Ν.3794/2009
2621/1998 καικαι
του
άρθρου 14 του
που
θηκαν σε ισχύ μετά
τορθρου
άρθρο2 36
τροποποιήθηκε
μεΝ.
το3369/2005,
άρθρο 36 του
Ν.διατηρή
3848/2010,
τη
δημοσί
ε
υση
του
Ν.3812/2009,
αντικαταστά
θ
ηκε
με
την
παρ.
11
του
θρου
β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν.2527/1997 όπως συμπληρώθηκε μεάρ
την
παρ.5823 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α ́195/06.09.2011) και επανήλθε σε ισχύ με το άρ θρο 10 του Ν.4076/2012
του άρθρου
(ΦΕΚ
Α ́159) 2 του Ν. 2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005, που διατηρήθηκαν σε
ισχύ την
μετά εκτέ
τη δημοσίευση
Ν.3812/2009,
με την
παρ. 11 του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
άρθρου 58
για
λεση του του
έργου
με τίτλο αντικαταστάθηκε
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΜΕΣΩ
ΜΙΑΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.09.2011) και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 ΓΙΑ
του ΤΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (BIO2CARE) », με ΚΕ 81978 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο
Ν.4076/2012
(ΦΕΚ Α΄159)
Γκαϊνταζή,
Αναπληρωτή
Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ.
για συγχρηματοδοτεί
την εκτέλεση του
έργου
με τίτλο
« ΟΙοΚΟΛΟΓΙ
ΚΗ ΒΙ
ΩΣΙπΜ
Η ΔΙ(ΕΤΠΑ)
ΑΚΥΒΕΡΝ
Η ΣΗ
που
ται από
το Ευρωπαϊ
κό Ταμεί
Περιφερειακή
ς Ανά
τυξης
(κατά
85%)
και
Εθνικού
ς
Πό
ρ
ους
(κατά
15%)
στο
πλαί
σ
ιο
του
διακρατικού
προγρά
μ
ματος
Ευρωπαϊ
κ
ή
ς
Εδαφική
ΜΕΣΟΓΕΙ ΑΚΩΝ
Π ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ ΕΝ ΩΝ
Π ΕΡΙ ΟΧΩΝ
Μ ΕΣΩ
ΒΕΛΤΙ ΩΜ ΕΝ Η Σ ς
Συνεργασίας «Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014 – 2020», καλεί τους ενδιαφερόμενους να
ΕΠ Ι ΣΤΗ Μ ΟΝ Ι ΚΗ Σ, ΤΕΧΝ Ι ΚΗ Σ ΚΑΙ ΔΙ ΑΧΕΙ ΡΙ ΣΤΙ ΚΗ Σ ΒΑΣΗ Σ ΓΝ ΩΣΗ Σ» , με ΚΕ 81863 και
υποβάλουν προτάσεις προς σύναψη τεσσάρων (04) συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Ιφιγένεια Κάγκαλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΕΡΓΟΥ
Μηχανικών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
του Δ.Π.Θ. που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 15%) στο πλαίσιο του διακρατικού
Το έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας
«Interreg
MED
Cooperation
ΜΕΣΩ
ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
(BIO2CARE)
» στοχεύει
στην
ανάπτυξη2014
συλλογικών
και αποτελεσματικότερων
διαδικασιών
προστασίας
Programme
– 2020»,
καλεί τους ενδιαφερόμενους
να διαχείρισης
υποβάλουν και
προτάσεις
προς της
βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Εθνικού Πάρκου
σύναψη έως τριών (03) συμβάσεων μίσθωσης έργου.
της Ρίλα στη Βουλγαρία. Ειδικότερα, κατά την διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν: α) η ανάπτυξη
πρωτότυπων εργαλείων λήψεως αποφάσεων και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που
απορρέουν
από τις
ανθρωπογενείς δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές, β) η
ΣΥΝ ΤΟΜ
Η Π ΕΡΙ ΓΡΑΦ
Η ΕΡΓΟΥ
εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού ελέγχου παράνομων δραστηριοτήτων εντός των ορίων τους, γ) η
Το έργο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών μέσω της δημιουργίας οίκο-διαδρομών φιλικών σε άτομα με
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΜΕΣΩ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ειδικές
ανάγκες
καιΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ
της ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ,
εξειδικευμένης εφαρμογής
γιαΚΑΙ
κινητά
τηλέφωνα, δ)ΒΑΣΗΣ
η παροχή
ειδικής
εκπαίδευσης
και ενημέρωσης
σε επιλεγμένες
ομάδες δράση
στόχους για
της τη
περιοχής,
ε) περαιτέρω
ΓΝΩΣΗΣ»
- EcoSUSTAIN
είναι μια
κοινή διακρατική
διατήρηση
της
δράσεις δικτύωσης και επικοινωνίας.
βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων μέσω της ενδυνάμωσης διαχείρισης και της

δικτύωσης
περιοχών
που επιτυγχάνονται
μέσωκαι
τηςΔιοίκησης
ανάπτυξης– ικανοτήτων,
(ΘΕΣΗ
1): προστατευόμενων
Έως μία (1) πρόταση
ΠΕ Μηχανικού
Παραγωγής
Μηχανολόγου
Μηχανικού
(Έδρα
απασχόλησης
Ξάνθη)
καινοτόμων τεχνολογιών και βελτιωμένης διαχείρισης βάσεων γνώσεων - πληροφοριών. Η
διαχείριση και η δικτύωση των προστατευόμενων περιοχών θα βελτιωθεί με τις δραστηριότητες
Αντικείμενο Απασχόλησης
ανάπτυξης δεξιοτήτων και την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων λύσεων παρακολούθησης της

Παροχή
τεχνικήςσε
βοήθειας
κατά
τη διάρκεια των επίσημων
συναντήσεων
προγράμματος
ποιότητας
των υδάτων
αρκετούς
προστατευόμενους
υγροτόπους
σε όλες τιςτου
περιοχές
του
και προετοιμασία σχετικού υλικού (παρουσιάσεις, εκθέσεις προόδου κτλ.).
προγράμματος. Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων θα βελτιωθεί με την παροχή

προηγμένης ICT τεχνολογίας σε πραγματικό χρόνο που θα στέλνει έγκαιρα προειδοποιητικά
μηνύματα απευθείας από έναν πλωτήρα εξοπλισμένο με αισθητήρα ή μέσω μακροχρόνιας
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Συμμετοχή στην τελική μελέτη αξιολόγησης του έργου εξασφαλίζοντας τα τεχνικά πρότυπα
και την επιστημονική αρτιότητα.
Αναγνώριση των πιθανών ακαδημαϊκών/ερευνητικών ενδιαφερόμενων μερών και εύρεση
τρόπων προσέγγισης τους.
Συμμετοχή στην ανάπτυξη εξαμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων, και εμπλουτισμό των
ενημερωτικών δελτίων με υλικό σχετικό με ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς (π.χ.
βιβλιογραφική ανασκόπηση, βιώσιμη ανάπτυξη κτλ.).
Συμμετοχή στην ανάπτυξη υλικού προώθησης του προγράμματος (εξόρυξη δεδομένων,
τελική σύνθεση του περιεχομένου).
Συμμετοχή σε εξωτερική εκδήλωση με στόχο την παρουσίαση του προγράμματος και των
αποτελεσμάτων του.
Ανάλυση του δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή ενδιαφέροντος,
συμμετοχή σε ανάλυση SWOT,εξετάζοντας τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και το φυσικό
περιβάλλον της περιοχής.
Συμμετοχή στην ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου με τη σύνθεση των απαιτούμενων
δεικτών (φέρουσα ικανότητα, ανθρακικό αποτύπωμα, οικολογικό αποτύπωμα, υδατικό
αποτύπωμα), επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και των απαιτούμενων ορίων σύμφωνα
με τη βιβλιογραφία και εσωτερικούς στόχους, για την ολιστική αξιολόγηση της
περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής. Σύνθεση της τελικής μελέτης του
μεθοδολογικού πλαισίου.
Συνδυασμός των δεικτών για την ανάπτυξη ενός μοντέλου Ανάλυσης Κύκλου Ζωής με
στόχο την αξιολόγηση του δυναμικού βιομηχανικής συμβίωσης στις περιοχές
ενδιαφέροντος.
Εξαγωγή σχετικών δεικτών, εφαρμογή διαδικασιών ομαλοποίησης, βαρύτητας και
συσσωμάτωσης των αποτελεσμάτων.
Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων.
Συμβουλευτικό ρόλο, καθορίζοντας τα πρότυπα, πριν την εγκατάσταση του συστήματος
ελέγχου/παρακολούθησης, με στόχο την επιβεβαίωση της αποδοτικότητας του συστήματος
για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Ανάπτυξη σχετικών βημάτων με στόχο την επιβράβευση ενδιαφερόμενων μερών με
σύστημα οικολογικής σήμανσης (eco-labeling scheme) με διάφορες βαθμίδες αξιολόγησης.
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές συνεδρίες και στοχευμένες ημερίδες με στόχο την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων και την εκμάθηση των λογισμικών σε ευρύτερο κοινό.
Συμμετοχή στην συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο
του έργου.
Συμμετοχή στη σύνθεση μελέτης σχετικής με τα αποτελέσματα και με προτάσεις για νέες
πολιτικές.
Άμεση συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Απαραίτητα προσόντα
1.
2.
3.
4.

Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης – Μηχανολόγου Μηχανικού
Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε συναφές αντικείμενο
Αποδεδειγμένη συμμετοχή-εμπειρία σε διακρατικά προγράμματα
Αποδεδειγμένη συμμετοχή-εμπειρία σε ερευνητικά έργα αποτίμησης και αξιολόγησης της
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας τεχνικών συστημάτων
5. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Γ2/C2)
6. Αποδεδειγμένο επιστημονικό έργο (δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά/συνέδρια) σε συναφές αντικείμενο
7. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη απαλλαγή
από αυτές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α
1

Κριτήριο
Πτυχίο Μηχανικού
Παραγωγής και Διοίκησης –
Μηχανολόγου Μηχανικού

Σημαντικότητα Κριτηρίου
Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Βαθμολόγηση
Μέγιστο 10 μόρια

Βαθμός πτυχίου *1 μόριο
2
3

Διδακτορικό δίπλωμα σε
συναφές αντικείμενο
Συμμετοχή σε διακρατικά
προγράμματα

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF
Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF
Από 1 μήνα
μόριο/μήνα

4

5

6

7

έως

12

μήνες:

1

Συμμετοχή σε ερευνητικά
έργα αποτίμησης και
αξιολόγησης της
περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας τεχνικών
συστημάτων
Πιστοποιημένη άριστη
γνώση Αγγλικής γλώσσας

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Επιστημονικό έργο
(δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις
σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά/συνέδρια) σε
συναφές αντικείμενο
(αποτίμηση δεικτών
βιωσιμότητας, ανάλυση
κύκλου ζωής)
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις για τους
άρρενες υποψηφίου ή
νόμιμη απαλλαγή από αυτές

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Από 1 μήνα
μόριο/μήνα

έως

12

μήνες:

Μέγιστο 12 μόρια

Μέγιστο 12 μόρια

1

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή/και
δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η διάρκεια συμμετοχής σε
διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα/έργα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στις σχετικές συμβάσεις.
Οι 5 επικρατέστεροι υποψήφιοι, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης δύναται να κληθούν σε
συνέντευξη (μέγιστη βαθμολόγηση κριτηρίου 10 μόρια) 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 διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως 19/11/2019 και η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού
των € 33.000,00 (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων). Για τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι δυνατή η τροποποίηση της
χρονικής διάρκειας της σύμβασης του έργου και του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, έως
τη λήξη του έργου, εφόσον δεν έχει λήξει ή παραταθεί, το έργο στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται
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η παρούσα πρόσκληση. Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
(ΘΕΣΗ 2): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης – Μηχανολόγου
Μηχανικού (Έδρα απασχόλησης Ξάνθη)
Αντικείμενο Απασχόλησης



















Παροχή τεχνικής βοήθειας κατά τη διάρκεια των επίσημων συναντήσεων του προγράμματος
και προετοιμασία σχετικού υλικού (παρουσιάσεις, εκθέσεις προόδου κτλ).
Συμμετοχή στην τελική μελέτη αξιολόγησης του έργου.
Αναγνώριση των πιθανών ενδιαφερόμενων μερών της βιομηχανίας και εύρεση τρόπων
σύνδεσης. Συμμετοχή στην ανάπτυξη εξαμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων, και εμπλουτισμό
των ενημερωτικών δελτίων με υλικό σχετικό με τις βιομηχανίες.
Συμμετοχή στην ανάπτυξη υλικού προώθησης του προγράμματος.
Συμμετοχή σε εξωτερική εκδήλωση με στόχο την παρουσίαση του προγράμματος και των
αποτελεσμάτων του.
Συλλογή πληροφοριών και δεδομένων, επικοινωνία με τους παρόχους, και ανάλυση
αποτελεσμάτων με βάση τις ροές ενέργειας από το βιομηχανικό και μεταφορικό τομέα.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανάπτυξη διαδικασιών για την εκτίμηση του ανθρακικού
αποτυπώματος της περιοχής μελέτης με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της.
Συμμετοχή στην ανάπτυξη και εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου (εκτίμηση του
ανθρακικού και υδατικού αποτυπώματος).
Αναγνώριση και ανάλυση δυνητικών συμβιωτικών σχέσεων εντός των ορίων της περιοχής
ενδιαφέροντος.
Αναλυτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας με στόχο την αναγνώριση σχέσεων
βιομηχανικής συμβίωσης.
Καθορισμός του θεωρητικού υποβάθρου για την ανάπτυξη μοντέλου προώθησης κυκλικής
οικονομίας.
Μετάφραση των πληροφοριών σε δεδομένα «εισόδου – εξόδου (input – output inventory)
για τη χρήση τους σε μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής.
Συμβουλευτικό ρόλο, καθορίζοντας τα πρότυπα, πριν την εγκατάσταση του συστήματος
ελέγχου/παρακολούθησης, με στόχο την επιβεβαίωση της αποδοτικότητας του συστήματος
για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Αναγνώριση τεχνικών συστημάτων που εν δυνάμει επωφελούνται από την ανάπτυξη ενός
συστήματος οικολογικής σήμανσης (eco-labelling scheme).
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές συνεδρίες και στοχευμένες ημερίδες με στόχο την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων και την εκμάθηση των λογισμικών σε ευρύτερο κοινό.
Συμμετοχή στη σύνθεση μελέτης σχετικής με τα αποτελέσματα και με προτάσεις για νέες
πολιτικές. Άμεση συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Απαραίτητα προσόντα
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης – Μηχανολόγου Μηχανικού
2. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε έργα αποτίμησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων τεχνικών συστημάτων
3. Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Γ1/C1)
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία χρήσης λογισμικού Ανάλυσης Κύκλου Ζωής
5. Αποδεδειγμένο επιστημονικό έργο (δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά/συνέδρια) σε συναφές αντικείμενο
6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη απαλλαγή
από αυτές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α
1

Κριτήριο
Πτυχίο
Μηχανικού
Παραγωγής και Διοίκησης –
Μηχανολόγου Μηχανικού

2

Συμμετοχή
σε
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων

έργα

Σημαντικότητα Κριτηρίου
Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Βαθμός πτυχίου *1 μόριο
Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF
Από 1 μήνα
μόριο/μήνα

έως

12

μήνες:

Πιστοποιημένη πολύ καλή
γνώση Αγγλικής γλώσσας

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

4

Αποδεδειγμένη
εμπειρία
χρήσης λογισμικού ΑΚΖ

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

6

Επιστημονικό έργο
(δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις
σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά/συνέδρια) σε
συναφές αντικείμενο (
βιομηχανική συμβίωση,
οίκο-βιομηχανική
ανάπτυξη, Eco-labeling)
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
για
τους
άρρενες
υποψηφίου
ή
νόμιμη απαλλαγή από αυτές

Μέγιστο 12 μόρια

1

3

5

Βαθμολόγηση
Μέγιστο 10 μόρια

Μέγιστο 6 μόρια

Από 1 μήνα έως 6 μήνες: 1
μόριο/μήνα
Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή/και
δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η διάρκεια συμμετοχής σε
διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στις σχετικές συμβάσεις.
Οι 5 επικρατέστεροι υποψήφιοι, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης δύναται να κληθούν σε
συνέντευξη (μέγιστη βαθμολόγηση κριτηρίου 10 μόρια) 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 διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως 19/11/2019 και η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού
των € 30.000,00 (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων). Για τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι δυνατή η τροποποίηση της
χρονικής διάρκειας της σύμβασης του έργου και του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, έως
τη λήξη του έργου, εφόσον δεν έχει λήξει ή παραταθεί, το έργο στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται
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η παρούσα πρόσκληση. Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
(ΘΕΣΗ 3): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης – Μηχανολόγου
Μηχανικού (Έδρα απασχόλησης Ξάνθη)
Αντικείμενο Απασχόλησης
Συμμετοχή στην ανάπτυξη εξαμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων, και εμπλουτισμό των ενημερωτικών
δελτίων με υλικό σχετικό με περιβαλλοντικούς δείκτες (π.χ. φέρουσα ικανότητα, οικολογικό
αποτύπωμα, ανθρακικό αποτύπωμα). Συλλογή πληροφοριών και ανάλυση των αποτελεσμάτων
σχετικά με την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση και τις προκλήσεις των περιοχών
ενδιαφέροντος, με βάση την Ανάλυση Κύκλου Ζωής. Συμμετοχή στην ανάπτυξη και εφαρμογή του
μεθοδολογικού πλαισίου υπολογισμού φέρουσας ικανότητας.
Απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης – Μηχανολόγου Μηχανικού
2. Αποδεδειγμένη συμμετοχή-εμπειρία σε διακρατικά προγράμματα
3. Αποδεδειγμένη συμμετοχή-εμπειρία σε έργα συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης
(υπολογισμός περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων, φέρουσας ικανότητας)
4. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Β2)
5. Αποδεδειγμένο επιστημονικό έργο (δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά/συνέδρια) σε συναφές αντικείμενο
6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη απαλλαγή
από αυτές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α
1

Κριτήριο
Πτυχίο
Μηχανικού
Παραγωγής και Διοίκησης –
Μηχανολόγου Μηχανικού

2

Συμμετοχή σε
προγράμματα

διακρατικά

Σημαντικότητα Κριτηρίου
Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Βαθμός πτυχίου *1 μόριο
Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF
Από 1 μήνα
μόριο/μήνα

3

Αποδεδειγμένη συμμετοχή
σε έργα συναφή με το
αντικείμενο απασχόλησης

έως

6

μήνες:

έως

12

μήνες:

Μέγιστο 6 μόρια

1

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF
Από 1 μήνα
μόριο/μήνα

Βαθμολόγηση
Μέγιστο 10 μόρια

Μέγιστο 12 μόρια

1

4

Πιστοποιημένη καλή γνώση
Αγγλικής γλώσσας

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

5

Επιστημονικό έργο
(δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις
σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά/συνέδρια) σε

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF
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6

συναφές αντικείμενο
(περιβαλλοντικά
αποτυπώματα, ανάλυση
κύκλου ζωής)
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
για
τους
άρρενες
υποψηφίου
ή
νόμιμη απαλλαγή από αυτές

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή/και
δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η διάρκεια συμμετοχής σε
διακρατικά/ερευνητικά προγράμματα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στις σχετικές συμβάσεις.
Οι 5 επικρατέστεροι υποψήφιοι, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης δύναται να κληθούν σε
συνέντευξη (μέγιστη βαθμολόγηση κριτηρίου 10 μόρια) 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 διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως 19/11/2019 και η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού
των € 2.577,10 (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων). Για τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι δυνατή η τροποποίηση της
χρονικής διάρκειας της σύμβασης του έργου και του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, έως
τη λήξη του έργου, εφόσον δεν έχει λήξει ή παραταθεί, το έργο στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται
η παρούσα πρόσκληση. Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
(ΘΕΣΗ 4): Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Μηχανικού (Έδρα απασχόλησης Ξάνθη)
Αντικείμενο απασχόλησης
Παροχή τεχνικής βοήθειας κατά τη διάρκεια των επίσημων συναντήσεων του προγράμματος και
διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων και Βούλγαρων εταίρων. Συμμετοχή στην
ανάπτυξη και έλεγχο του ενημερωτικού υλικού και των εξαμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων.
Έλεγχος συνάφειας του υλικού σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Βουλγάρικα, Αγγλικά).
Απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Μηχανικού
2. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Βουλγάρικης γλώσσας
3. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή/και διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές με το έργο
αντικείμενο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α
1

Κριτήριο
Πτυχίο Μηχανικού

Σημαντικότητα Κριτηρίου
Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την
πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Βαθμολόγηση
Μέγιστο 10 μόρια

Βαθμός πτυχίου *1 μόριο
2

Πιστοποιημένη άριστη
γνώση
της
Βουλγάρικης

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την
πρόταση απορριπτέα ON/OFF
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3

γλώσσας
Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών
ή/και
διδακτορικό δίπλωμα
σε συναφές με το
έργο αντικείμενο

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 5 μόρια
Διδακτορικό δίπλωμα: 10 μόρια

Μέγιστο 10 μόρια

Αποδεικτικά εμπειρίας αποτελούν σχετικές συμβάσεις ή/και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή/και
δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
Οι 5 επικρατέστεροι υποψήφιοι, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης δύναται να κληθούν σε
συνέντευξη (μέγιστη βαθμολόγηση κριτηρίου 10 μόρια) 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 διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως 19/11/2019 και η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού
των € 1000,00 (για το σύνολο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων). Για τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι δυνατή η τροποποίηση της
χρονικής διάρκειας της σύμβασης του έργου και του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, έως
τη λήξη του έργου, εφόσον δεν έχει λήξει ή παραταθεί, το έργο στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται
η παρούσα πρόσκληση. Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου 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 (μία εκ των τεσσάρων)
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., iv) Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις δύναται να υποβληθούν σε
ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD). 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.
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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’).
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 συνυποψηφίων
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 28/11/2017 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Βασ.Σοφίας 12
Τ.Κ. 67132, Ξάνθη
Στο εξωτερικό μέρους του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής
o
o

Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 25715/13-11-2017.
Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25410
79877.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

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

ΟΝΟΜΑ

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

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

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

(σταθ. & κιν)

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

E-MAIL

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

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ….…./………….……..)
Σας

υποβάλλω

πρόταση

υποψηφιότητας

συνημμένα τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση
Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

σχετικά

δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχω στη
διαδικασία επιλογής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Συνημμένα υποβάλλω:

ΑΡΙΘΜΟΣ

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

1)

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

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.

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

2)

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

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

8)

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

Ξάνθη

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

με

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