
 
 

 

 
    

   Θεσσαλονίκη: 29/12/2021 
   Αριθμ. Πρωτ.: 31101 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) 
«Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Μονάδα Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5086621, (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1532/16.04.2021 
Απόφαση Ένταξης) ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με χρονική διάρκεια έργου 01/07/2021 – 30/09/2023, Επιστημονικά 
Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Δημήτριο Κυρκιλή, έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 
ΨΡΑΑ469Β7Ι-Φ14, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 357/29.12.2021 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά 
από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση 
ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής: 
 
Κωδικός θέσης Α 

1. Αντικείμενο του έργου 

Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία 
περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής: 

  
● Δημιουργία βάσης εγγράφων για τη συλλογή και διατήρηση των απαραίτητων παραστατικών και 

αντίστοιχου συστήματος διάχυσης της πληροφορίας με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση των 
οικονομικών στοιχείων και παραδοτέων του έργου. 

● Σύνταξη απαιτήσεων και λειτουργικών προδιαγραφών, με σκοπό (α) τη βέλτιστη παραγωγή εσωτερικών 
αναφορών ιδρύματος για την παρακολούθηση του ΕΣΔΠ και της προγραμματικής συμφωνίας, (β) τις 
ανάγκες των διευθύνσεων για υποστήριξη στις διαδικασίες του ΕΣΔΠ, και (γ) τις ανάγκες των 
ακαδημαϊκών μονάδων. 

● Συντονισμός της σύνταξης των προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των 
νέων, εναρμονισμένων με τις απαιτήσεις της ΕΘΑΑΕ διαδικασιών ποιότητας, καθώς και των αναγκών που 
θα προκύψουν από την παρακολούθηση της Προγραμματικής Συμφωνίας.  
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● Ενημέρωση χρηστών και δημιουργία εσωτερικού εγχειριδίου χρήσης των συστημάτων. Διαμόρφωση 
ετήσιου χρονοδιαγράμματος άντλησης, επεξεργασίας δεδομένων και σύνταξης σχετικών εκθέσεων προς 
όλες τις ακαδημαϊκές/διοικητικές μονάδες. Πλήρης τεκμηρίωση των συστημάτων. 

 
Παραδοτέα:  

Π1.3.1: Αναφορά για τη δημιουργία και λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης του έργου.  
Π1.3.3: Αναφορά ένταξης πληροφοριακού συστήματος στο περιβάλλον του Ιδρύματος.  

 

● Με διάρκεια δεκαεννέα (19) μηνών από την έγκριση της ανάθεσης, με αμοιβή ύψους 27.588,00 € (είκοσι 
επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων 
κρατήσεων, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μέχρι τη λήξη του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με 
αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μέχρι του ανώτατου ορίου όπως αυτό ορίζεται στην Απόφαση Υλοποίησης 
με Ίδια Μέσα μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις 
του Νόμου. 

 

2. Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

1. Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης 
ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα 
πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 
28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και 
Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α΄/03.08.2007) και ισχύει σήμερα. 

3. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης, και 
συγκεκριμένα στην τεχνική υποστήριξη έργων, στη σύνταξη προδιαγραφών πληροφοριακών συστημάτων και 
στη δημιουργία εγχειριδίων χρήσης συστημάτων, κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών. 

 

3. Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα–κριτήρια 

● Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σπουδών στην Πληροφορική ή στα Πληροφοριακά 
Συστήματα ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής με την προσκόμιση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που 
ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν 
επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.  

● Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης, και συγκεκριμένα 
στην τεχνική υποστήριξη έργων, στη σύνταξη προδιαγραφών πληροφοριακών συστημάτων και στη 
δημιουργία εγχειριδίων χρήσης συστημάτων, πέραν των δώδεκα (12) μηνών, κατά τον χρόνο υποβολής 
των δικαιολογητικών. 

● Πιστοποιημένες γνώσεις γλωσσών προγραμματισμού PHP, βάσης δεδομένων MySQL και web server 
Apache, που να πιστοποιούνται είτε μέσα από τις σπουδές είτε από άλλο αναγνωρισμένο τίτλο 
διπλώματος, επίσημης βεβαίωσης ή εγγράφου. 

● Προφορική συνέντευξη με την οποία θα αξιολογηθούν η εμπειρία του υποψηφίου σε ζητήματα συναφή με 
την προκηρυσσόμενη θέση, η ικανότητα έκφρασης και χειρισμού της ελληνικής γλώσσας, καθώς και 
στοιχεία της προσωπικότητάς του, ιδίως επικοινωνιακές δεξιότητες, συνδυαστική σκέψη, ικανότητα 
συνεργασίας σε ομάδα, ευγένεια, δηλαδή στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την προκηρυσσόμενη 
θέση και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν με άλλο τρόπο. 
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4. Αντιστοιχούσα βαθμολογία συνεκτιμώμενων πρόσθετων προσόντων–κριτηρίων 

 

ΠΡΟΣΟΝ–ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μεταπτυχιακός τίτλος 
0-20 

(4 μονάδες για κάθε βαθμό 
πέραν του 5) 

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με αυτό 
της υπό πλήρωση θέσης πέραν των δώδεκα (12) μηνών, και 
συγκεκριμένα στην τεχνική υποστήριξη έργων, στη σύνταξη 
προδιαγραφών πληροφοριακών συστημάτων και στη 
δημιουργία εγχειριδίων χρήσης συστημάτων, κατά τον χρόνο 
υποβολής των δικαιολογητικών 

0-24 
(1 μονάδα για κάθε μήνα 

και μέχρι τους 24 επιπλέον 
μήνες) 

Πιστοποιημένες γνώσεις γλωσσών προγραμματισμού PHP, 
βάσης δεδομένων MySQL και web server Apache, που να 
πιστοποιούνται είτε μέσα από τις σπουδές είτε από άλλο 
αναγνωρισμένο τίτλο διπλώματος, επίσημης βεβαίωσης ή 
εγγράφου 

0-26 
(9 μονάδες για PHP, 9 
μονάδες για MySQL, 8 
μονάδες για Apache) 

Προφορική συνέντευξη με την οποία θα αξιολογηθούν η 
εμπειρία του υποψηφίου σε ζητήματα συναφή με την 
προκηρυσσόμενη θέση, η ικανότητα έκφρασης και χειρισμού 
της ελληνικής γλώσσας, καθώς και στοιχεία της 
προσωπικότητας του, ιδίως, επικοινωνιακές δεξιότητες, 
συνδυαστική σκέψη, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, 
ευγένεια, δηλαδή στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την 
προκηρυσσόμενη θέση και δεν είναι δυνατόν να 
διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν με άλλο τρόπο 

0-30 

ΣΥΝΟΛΟ 0-100 

 
 

*Οι θεματικές ενότητες και το σύστημα βαθμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί στη 
συνέντευξη περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

A/A Θεματική ενότητα συνέντευξης Επίπεδο Γνώσης/ Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

1 Εμπειρία του υποψηφίου σε 
ζητήματα συναφή με την 
προκηρυσσόμενη θέση 

"Αδύναμος(1)", "Μέτριος(2)", 
"Ικανοποιητικός(3)", "Καλός(4)", 
"Άριστος(5)" 

30% 

2 Επαγγελματική συμπεριφορά 
και ικανότητα επικοινωνίας 

"Αδύναμος(1)", "Μέτριος(2)", 
"Ικανοποιητικός(3)", "Καλός(4)", 
"Άριστος(5)" 

20% 

3 Ικανότητα επιτυχούς δράσης στο 
πλαίσιο ομάδας 

"Αδύναμος(1)", "Μέτριος(2)", 
"Ικανοποιητικός(3)", "Καλός(4)", 
"Άριστος(5)" 

20% 
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4 Κατανόηση των απαιτήσεων του 
αντικειμένου του έργου 

"Αδύναμος(1)", "Μέτριος(2)", 
"Ικανοποιητικός(3)", "Καλός(4)", 
"Άριστος(5)" 

20% 

5 Κίνητρα υποψηφιότητας - 
Επαγγελματικοί στόχοι 

"Αδύναμος(1)", "Μέτριος(2)", 
"Ικανοποιητικός(3)", "Καλός(4)", 
"Άριστος(5)" 

10% 

 
 
 
Κωδικός θέσης Β  

1. Αντικείμενο του έργου 

Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία 
περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής: 

 
● Υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθηση της πορείας της απορρόφησης του έργου. 

Υποστήριξη των απαραίτητων ενεργειών για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και απολογισμού.  

● Δημιουργία βάσης εγγράφων για τη συλλογή και διατήρηση των απαραίτητων παραστατικών και 
αντίστοιχου συστήματος διάχυσης της πληροφορίας με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση των 
οικονομικών στοιχείων και παραδοτέων του έργου. 

● Οργάνωση συναντήσεων εργασίας των εμπλεκομένων για συντονισμό των δράσεων του έργου. 

● Σύνταξη πρωτοτύπων και συλλογή επιμέρους αναφορών και παραδοτέων των πακέτων εργασίας. 

● Διαμόρφωση ετήσιου χρονοδιαγράμματος άντλησης, επεξεργασίας δεδομένων και σύνταξης σχετικών 
εκθέσεων προς όλες τις ακαδημαϊκές/διοικητικές μονάδες. 

 
Παραδοτέα:  

Π1.3.1: Αναφορά για τη δημιουργία και λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης του έργου.  
Π1.3.2: Εκθέσεις εργασιών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης της πράξης. 

 

● Με διάρκεια δεκαεννέα (19) μηνών από την έγκριση της ανάθεσης, με αμοιβή ύψους 27.588,00 € (είκοσι 
επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων 
κρατήσεων, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μέχρι τη λήξη του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με 
αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μέχρι του ανώτατου ορίου όπως αυτό ορίζεται στην Απόφαση Υλοποίησης 
με Ίδια Μέσα μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε 
προϋποθέσεις του Νόμου. 

 

2. Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

● Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Οικονομικών ή/και Κοινωνικών Επιστημών ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης 
ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα 
πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 

● Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών διαπιστώνεται με έναν από 
τους ορισθέντες από το ΑΣΕΠ τρόπους και υπό προϋποθέσεις που ορίζει το ΑΣΕΠ, ως ακολούθως: 
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α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς, οι οποίοι 
πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) [πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ.)], Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ή έχουν εκδοθεί 
από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
Γίνονται επίσης δεκτά τα ακόλουθα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους 
παρακάτω φορείς μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με την εξής 
ονομασία: 
i. ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 
ii. Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum 

Global Educational Services). 
iii. IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και 
iv. BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 

β) Τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω. 

γ) Τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν 
παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή 
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο 
πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (ΠΕ) είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) 
Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. 
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν 
επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και 
ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην 
περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 

δ) Γίνονται δεκτά επίσης πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από 
φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισής τους. 

● Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 
28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και 
Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α΄/03.08.2007) και ισχύει σήμερα. 

● Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης, 
και συγκεκριμένα στην υποστήριξη σε θέματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης έργων, κατά τον 
χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών. 

 

3. Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα–κριτήρια 

● Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σπουδών Διοικητικών, Οικονομικών ή/και Κοινωνικών 
Επιστημών ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής με την προσκόμιση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που 
ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν 
επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.  

● Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης, και συγκεκριμένα 
στην υποστήριξη σε θέματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης έργων, πέραν των δώδεκα (12) 
μηνών, κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών. 

● Προφορική συνέντευξη με την οποία θα αξιολογηθούν η εμπειρία του υποψηφίου σε ζητήματα συναφή με 
την προκηρυσσόμενη θέση, η ικανότητα έκφρασης και χειρισμού της ελληνικής γλώσσας, καθώς και 
στοιχεία της προσωπικότητάς του, ιδίως επικοινωνιακές δεξιότητες, συνδυαστική σκέψη, ικανότητα 
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συνεργασίας σε ομάδα, ευγένεια, δηλαδή στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την προκηρυσσόμενη 
θέση και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν με άλλο τρόπο. 

 

4. Αντιστοιχούσα βαθμολογία συνεκτιμώμενων πρόσθετων προσόντων–κριτηρίων 

 

ΠΡΟΣΟΝ–ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μεταπτυχιακός τίτλος 
0-30 

(6 μονάδες για κάθε βαθμό 
πέραν του 5) 

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με 
αυτό της υπό πλήρωση θέσης, και συγκεκριμένα στην 
υποστήριξη σε θέματα διοικητικής και οικονομικής 
διαχείρισης έργων, πέραν των δώδεκα (12) μηνών, κατά τον 
χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών 

0-40 
(1,25 μονάδες για κάθε μήνα 
και μέχρι τους 32 επιπλέον 

μήνες) 

Προφορική συνέντευξη με την οποία θα αξιολογηθούν η 
εμπειρία του υποψηφίου σε ζητήματα συναφή με την 
προκηρυσσόμενη θέση, η ικανότητα έκφρασης και 
χειρισμού της ελληνικής γλώσσας, καθώς και στοιχεία της 
προσωπικότητας του, ιδίως, επικοινωνιακές δεξιότητες, 
συνδυαστική σκέψη, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, 
ευγένεια, δηλαδή στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για 
την προκηρυσσόμενη θέση και δεν είναι δυνατόν να 
διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν με άλλο τρόπο 

0-30 

ΣΥΝΟΛΟ 0-100 

 
 

*Οι θεματικές ενότητες και το σύστημα βαθμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί στη 
συνέντευξη περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

A/A Θεματική ενότητα συνέντευξης Επίπεδο Γνώσης/ Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

1 Εμπειρία του υποψηφίου σε 
ζητήματα συναφή με την 
προκηρυσσόμενη θέση 

"Αδύναμος(1)", "Μέτριος(2)", 
"Ικανοποιητικός(3)", "Καλός(4)", 
"Άριστος(5)" 

30% 

2 Επαγγελματική συμπεριφορά 
και ικανότητα επικοινωνίας 

"Αδύναμος(1)", "Μέτριος(2)", 
"Ικανοποιητικός(3)", "Καλός(4)", 
"Άριστος(5)" 

20% 

3 Ικανότητα επιτυχούς δράσης 
στο πλαίσιο ομάδας 

"Αδύναμος(1)", "Μέτριος(2)", 
"Ικανοποιητικός(3)", "Καλός(4)", 
"Άριστος(5)" 

20% 

4 Κατανόηση των απαιτήσεων 
του αντικειμένου του έργου 

"Αδύναμος(1)", "Μέτριος(2)", 
"Ικανοποιητικός(3)", "Καλός(4)", 
"Άριστος(5)" 

20% 

5 Κίνητρα υποψηφιότητας - 
Επαγγελματικοί στόχοι 

"Αδύναμος(1)", "Μέτριος(2)", 
"Ικανοποιητικός(3)", "Καλός(4)", 
"Άριστος(5)" 

10% 
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, από 30/12/2021 και ώρα 
00:00 έως 14/01/2022 και καταληκτική ώρα 23:59 στον σύνδεσμο που ακολουθεί: 
 
 

https://calls.elke.uom.gr/call/20211229-79261cc3 
 

 
  
Ο ηλεκτρονικός φάκελος θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά: 
 
1. Βιογραφικό σημείωμα. 

2. Πρωτότυπους τίτλους σπουδών ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών ή νομίμως επικυρωμένων φωτοαντιγράφων 
τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, συνοδευόμενων από την επίσημη μετάφραση τους (βλ. λεπτομερώς κατωτέρω). 

3. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή άλλο πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τις παραπάνω γνώσεις και 
επαγγελματικές εμπειρίες (πρωτότυπα ή επικυρωμένα νόμιμα φωτοαντίγραφα). 

4. Η συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

α. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε εξαρτημένη σχέση εργασίας, με την προσκόμιση (i) 
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση, εκτύπωση ενσήμων κλπ.) και (ii) βεβαίωσης εργοδότη 
με την οποία θα βεβαιώνεται το αντικείμενο της απασχόλησης ή αντίγραφο της σύμβασης εργασίας. 

β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε μη εξαρτημένη σχέση εργασίας (π.χ. απασχόληση με 
σύμβαση έργου, άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος), με την προσκόμιση (i) βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας 
(ii) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση, εκτύπωση ενσήμων, κλπ) και (iii) των τυχόν 
συναφθεισών συμβάσεων. 

γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε υπηρεσίες παρασχεθείσες με τίτλο κτήσης (πρώην 
αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης), με την προσκόμιση των συναφθεισών συμβάσεων. 

 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:  

● Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

● Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα 
οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή. 

● Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά 
υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας https://www.uom.gr/ και στου ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
https://elke.uom.gr/. 

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων-προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. 

https://calls.elke.uom.gr/call/20211229-79261cc3
https://www.uom.gr/
https://elke.uom.gr/
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Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών θα ακολουθήσει συνέντευξη που 
θα διενεργήσει Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις, απαιτούμενες από την 
προκήρυξη, προϋποθέσεις επιλογής.  
Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ανά Κωδικό Θέσης, με τυχόν αναφορά σε 
τυχόν αποκλεισθέντες. Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων και ο πίνακας με τις μονάδες βαθμολόγησης 
των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης τους, 
κοινοποιούνται με ανάρτηση τους στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς 
και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Όλοι/ες οι 
υποψήφιοι/ες 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, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει 
ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον 
της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Ειδικότερα, 
όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις 
προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Μετά την 
εξέταση των όποιων ενστάσεων, ο οριστικός πίνακας θα αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σε περίπτωση μη διαφοροποίησης του προσωρινού πίνακα,  τότε αυτός καθίσταται 
οριστικός (χωρίς εκ νέου ανάρτηση  στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ), με ανάρτηση στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Μονάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (τηλ. 2310 891 295, email modip@uom.edu.gr) κατά το 
ορισμένο από την Πρόσκληση διάστημα υποβολής δικαιολογητικών.  

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
Καθηγητής 

 
 

Δημήτριος Χανδράκης 
 

  

mailto:modip@uom.edu.gr
ΑΔΑ: ΩΗΕ0469Β7Ι-2ΤΓ



 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.       Από τις αιτήσεις, που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη, 
που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία και συνάπτεται σύμβαση έργου/εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες. 

2.       Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, που θα υποβληθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία.  

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

4.       Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του 
εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση υποβολής 
τίτλου σπουδών για την πιστοποίηση συνεκτιμώμενου προσόντος, ο οποίος έχει χορηγηθεί από ιδρύματα του 
εξωτερικού και δε συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η αίτηση του ενδιαφερομένου δεν 
απορρίπτεται, αλλά δεν βαθμολογείται το συνεκτιμώμενο προσόν. 

5.       Η έλλειψη ή η μη εμπρόθεσμη υποβολή των ως άνω απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απόδειξη 
απαιτούμενου τυπικού ή/και ουσιαστικού προσόντος οδηγεί στην απόρριψη της υποψηφιότητας, χωρίς αυτή να 
αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί για τα συνεκτιμώμενα προσόντα. Συνεπώς υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν 
πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δεν αξιολογείται και απορρίπτεται. 

6.       Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα αξιολογηθούν και θα 
βαθμολογηθούν βάσει των συνεκτιμώμενων προσόντων και κριτηρίων. 

7. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων, με 
διαδικασία επιλογής κλήρου που διενεργείται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης με την παρουσία των 
ισοψηφισάντων. 

8.       Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης και η σχετική απόφαση 
κονιοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες. 

9. Το έργο εκτελείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αλλού ανάλογα με τις ανάγκες του 
προγράμματος. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου ο υποψήφιος που έχει επιλεγεί δύναται να μετακινηθεί. Στην ως άνω  
αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για έξοδα μετακίνησης. 

10. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, ο υποψήφιος που έχει επιλεγεί 
δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. Η εκτέλεση τμήματος μόνο του έργου παρέχει αξίωση για αντίστοιχη αμοιβή.  

11. Το Πανεπιστήμιο δύναται να καταγγέλλει και να λύει μονομερώς την παρούσα σύμβαση οποιαδήποτε 
στιγμή, δια σχετικής ανακοινώσεως προς τον υποψήφιο που έχει επιλεγεί μετά από πλήρη αιτιολόγηση.  

12. Σε περίπτωση διακοπής, για οποιονδήποτε λόγο, του έργου ή καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη, 
θα καταβληθεί ποσοστό μόνο της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας 
συντελεσθέν έργο. 

13. Εάν ο υποψήφιος που έχει επιλεγεί επιθυμεί να αποχωρήσει - για δικούς του λόγους - πριν ολοκληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, οφείλει να ειδοποιήσει τον εργοδότη τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την αποχώρησή 
του. Σε αντίθετη περίπτωση επαφίεται στην κρίση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να προβεί 
σε περικοπή μέρους της αμοιβής του. 
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14.       Ο ΕΛΚΕ 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, αποκλειομένης οποιασδήποτε 
αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

15.   Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως 
αυτό ισχύει σήμερα (άρθρ. 28). 

 

                                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
Καθηγητής 

 
 

 Δημήτριος Χανδράκης 
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