
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 (Για υποβολή πρότασης σύναψης  σύμβασης μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου) 

 

Το Συντονιστικό Όργανο του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ποινικό 
Δίκαιο και Εξαρτήσεις» προτίθεται να αναθέσει: 
 
Α) Σε τρία (3) άτομα ΠΕ για διάστημα 12 μηνών (από 1η Σεπτεμβρίου 2016) και με 
συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 22.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
των νόμιμων κρατήσεων), ισομερώς κατανεμημένο, με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου τα εξής: 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Παροχή και υποστήριξη διδακτικού έργου (ενδεικτικά: παρακολούθηση ομάδων 
φοιτητών – συνάντηση 1 φορά την εβδομάδα για συζήτηση αποριών, εξέταση 
πρακτικών θεμάτων, κατεύθυνση φοιτητών κατά τη συγγραφή εργασιών και 
διπλωματικής- συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησής τους κ.λπ.) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

 Πτυχίο Τμήματος Νομικής  
 Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικής Σχολής – Κατεύθυνση Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Επιστημών 
 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 Επιστημονική (ερευνητική, συγγραφική ή διδακτική) ενασχόληση με τον χώρο 

των εξαρτήσεων 
 Εν γένει διδακτική εμπειρία 

 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

 Γνώση ξένων γλωσσών 
 Άλλη (πέραν των εξαρτήσεων) ερευνητική δραστηριότητα 
 Άλλη (πέραν των εξαρτήσεων) συγγραφική δραστηριότητα 
 Συμμετοχή με εισήγηση σε συνέδρια ή άλλες δημόσιες εκδηλώσεις 

 
 
 

 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 
Βαθμός διδακτορικού 100 (καλώς), 300 (λίαν καλώς), 

400 (άριστα) 

3 Διδακτική Εμπειρία (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες συνολικά 10 

4 
Επιστημονική ενασχόληση με τον χώρο των εξαρτήσεων (ανά μήνα) 
και μέχρι 60 μήνες συνολικά 

10 

5 
Γνώση ξένων γλωσσών Για κάθε γλώσσα: 10 (καλή), 20 

(πολύ καλή), 40 (άριστη) 

6 Άλλη ερευνητική εμπειρία (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες συνολικά 5 

7 Άλλη συγγραφική εμπειρία (ανά βιβλίο) 100 

8 Άλλη συγγραφική εμπειρία (ανά μελέτη ή άρθρο) 20 



9 
Συμμετοχή με εισήγηση σε συνέδρια ή άλλες δημόσιες 
εκδηλώσεις (ανά συμμετοχή) και ως 10 

30 

 

 
Β) Σε ένα (1) άτομο ΠΕ – υποψήφιο διδάκτορα Νομικής Σχολής (κατεύθυνση 
Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών) για διάστημα 12 μηνών (από 1η 
Σεπτεμβρίου 2016) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.800 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με σύμβαση 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Υποστήριξη διδακτικού έργου (ενδεικτικά παρακολούθηση ομάδων φοιτητών – 
συνάντηση 1 φορά την εβδομάδα για συζήτηση αποριών, εξέταση πρακτικών 
θεμάτων, κ.λπ.) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

 Πτυχίο Τμήματος Νομικής  
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Σχολής (κατεύθυνση Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Επιστημών) 
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2). 
 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 Ενασχόληση με τον χώρο των εξαρτήσεων 

 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

 Γνώση άλλων ξένων γλωσσών. 
 Ερευνητική δραστηριότητα. 
 Συγγραφική δραστηριότητα. 
 Συμμετοχή με εισήγηση σε συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες δημόσιες 

εκδηλώσεις.  
 
 

 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Βαθμός * 80 

3 Άλλος Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Βαθμός * 80 

4 
Γνώση άλλης γλώσσας  Για κάθε γλώσσα: 10 (καλή), 20 

(πολύ καλή), 40 (άριστη) 

5 Ερευνητική δραστηριότητα (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες συνολικά 7 

6 Συγγραφική δραστηριότητα (ανά μελέτη / άρθρο) 20 

7 
Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις (ανά 
εκδήλωση) και μέχρι 10 

30 

 
 
 
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή 
επιτροπή αξιολόγησης, που αποτελείται από μέλη του Συντονιστικού Οργάνου. 



Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις, να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχει ανασταλεί η 
υποχρέωση στράτευσης για το οριζόμενο στη σύμβαση χρονικό διάστημα.  
Η υποβολή των δηλώσεων ενδιαφέροντος και των σχετικών δικαιολογητικών από 
τους ενδιαφερομένους θα γίνεται τις ώρες 11:30 - 13:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
από την Τετάρτη 13/7/2016 και έως την Τετάρτη 27/7/2016, στη Γραμματεία της 
Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.  
Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα 
(απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστικό 
Όργανο εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. 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. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την 
παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.   

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προτάσεων. 

4. Για τους ενδιαφερομένους 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. 

5. 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 
α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο 
σπουδών γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

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. 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’). 


