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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 έργου με τίτλο
“Agribusiness innovation: A pathway to sustainable economic development– RENAISSANCE”, Subsidy Contract No
CN2-SO1.1-SC050, INTERREG IPA CBC Greece - the Republic of North Macedonia 2014-2020, το οποίο υλοποιείται
από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε ρόλο Γενικoύ Συντονιστή (“Co-ordinator”)
και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας / Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών) σε ρόλο «Εταίρου» (“beneficiary”) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2021 έως 31/03/2023 και Επιστημονικά
Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Κυρκιλή, έχοντας υπόψη την Απόφαση πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με
ΑΔΑ ΨΧΜ6469Β7Ι-9Α1, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 373/08.06.2022 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:
Αντικείμενο του έργου
Το “Agribusiness innovation: A pathway to sustainable economic development – RENAISSANCE” προσβλέπει στην
εντατική εκπαίδευση πτυχιούχων και μεταπτυχιακών σε καινοτόμες γεωργικές πρακτικές και εξελίξεις, σε
επιχειρηματικές δεξιότητες, μέσω των boot camps και προγραμμάτων acceleration και μέσα από αυτά στη δημιουργία
start-ups. Επιπλέον, το έργο προτείνει τη δημιουργία μόνιμων δικτύων τετραπλού έλικα, μεταξύ της ακαδημαϊκής
κοινότητας, της βιομηχανίας, του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας, δομών που θα παραμείνουν λειτουργικές και
μετά την ολοκλήρωση του έργου, για την υποστήριξη υφιστάμενων και μελλοντικών αποφοίτων στην καινοτομία και
στην εκτέλεση των επιχειρηματικών τους ιδεών.
Κωδικός θέσης Α: Δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες, που θα πληρούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερα παραδοτέα έργου ως εξής:
Development of the training material and educational packages for consultants and trainers
(WP4/deliverable 4.3.1 έως 31/03/2023)
 Train the trainees (WP 4/deliverable 4.3.2 έως 31/03/2023)
 Development of the acceleration content (WP4/deliverable 4.3.4 έως 31/03/2023).
 Organization of the Bootcamp accelaration program (WP4/deliverable 4.3.5 έως 31/03/2023)
Τα ανωτέρω παραδοτέα εμπεριέχονται στο πλαίσιο του WP4 “Vocational Training, Coaching and Bootcamp Event“
(Επαγγελματική Κατάρτιση, Συμβουλευτική και Εκδήλωση Bootcamp), το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη του
περιεχομένου επιτάχυνσης “acceleration content”, την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος επιτάχυνσης
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“acceleration program”, την ανάπτυξη διδακτικού υλικού και εκπαιδευτικών πακέτων, καθώς και τη διεξαγωγή
εκπαιδεύσεων για συμβούλους και εκπαιδευτές, με σκοπό την υποστήριξη ενδιαφερόμενων ατόμων με καινοτόμες
επιχειρηματικές ιδέες στον τομέα της αγροτικής παραγωγής οι οποίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο διερεύνησης ή
ανάπτυξης.
Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης μέχρι τη λήξη του έργου 31/03/2023, με αμοιβή ύψους 8.900,00€ (οκτώ
χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) ανά εξωτερικό
συνεργάτη, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου, με ανάλογη
αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι
εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1.

Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Κοινωνικών ή Οικονομικών Επιστημών. 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.

Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Κοινωνικών ή Οικονομικών Επιστημών. Σε περίπτωση που ο
τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως
και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

3.

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:
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.

4.

Άριστη 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.

5.

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/επαγγελματική εμπειρία έξι (6) μηνών σε αντικείμενο ανάπτυξης διδακτικού
υλικού και διδακτικής εμπειρίας σε σχετική με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/επαγγελματική εμπειρία έξι (6) μηνών σε υλοποίηση ερευνητικών έργων
σχετική με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

6.
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Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα-κριτήρια


Βαθμός τίτλου σπουδών/πτυχίου



Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Κοινωνικές ή Οικονομικές Επιστήμες. Σε περίπτωση που
το Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να
υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.



Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, σχετική με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, άνω των έξι (6) μηνών
και μέχρι δώδεκα (12) μήνες.



Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών έργων, σχετική με το αντικείμενο της
υπό πλήρωση θέσης, άνω των έξι (6) μηνών και μέχρι δώδεκα (12) μήνες.



Προφορική συνέντευξη με την οποία θα αξιολογηθούν η εμπειρία των υποψηφίων σε ζητήματα συναφή με
την προκηρυσσόμενη θέση, η ικανότητα έκφρασης και χειρισμού της ελληνικής γλώσσας, καθώς και στοιχεία
της προσωπικότητας τους, 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.

Αντιστοιχούσα βαθμολογία συνεκτιμώμενων πρόσθετων προσόντων – κριτηρίων
ΠΡΟΣΟΝ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός τίτλου σπουδών/πτυχίου

0-20

Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις
Κοινωνικές ή Οικονομικές Επιστήμες

0-20

Διδακτική Εμπειρία

0-20

Επαγγελματική Εμπειρία

0-20

Συνέντευξη

0-20

Κωδικός θέσης Β: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερα παραδοτέα έργου ως εξής:
Organization of Info Day in Greece, Thessaloniki for about 100 persons (find participants/ speakers,
manage the communications) (WP 2/deliverable 2.3.4 έως 31/03/2023)
 Project/ communication manager to contribute on the newsletter that will be uploaded to the project site,
the press release and the updating of 3 project accounts in social media (facebook, linkedin, instagram)
(WP2/deliverable 2.3.5 έως 31/03/2023)
Τα ανωτέρω παραδοτέα εμπεριέχονται στο πλαίσιο του WP2 Communication & Dissemination (Επικοινωνία &
Διάδοση), το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη δράσεων προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς
και τη διαχείριση των αναγκών επικοινωνίας του έργου.




Organization of the Career Days and Networking at the UoM and preparation of the UoM participation at
the Bitola Career Days (WP5/deliverable 5.3.1 έως 31/03/2023)

Το ανωτέρω παραδοτέο εμπεριέχεται στο πλαίσιο του WP5 Networking, Stakeholder Management & Career Days
(Δικτύωση, Διαχείριση Ενδιαφερομένων Μερών & Ημέρες Καριέρας), το οποίο προβλέπει την οργάνωση και
διεξαγωγή εκδηλώσεων με την μορφή των «ημερών καριέρας» και την ανάπτυξη δικτύωσης «τετραπλού έλικα»
μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας, του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας.
Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης μέχρι τη λήξη του έργου 31/03/2023, με αμοιβή ύψους 18.600,00€
(δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με
δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με
αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε
προϋποθέσεις του Νόμου.
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Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1.

2.

Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Κοινωνικών ή Οικονομικών Επιστημών. 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 τις προϋποθέσεις που ορίζει το ΑΣΕΠ, ως ακολούθως, με:
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.

3.

Άριστη 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.

4.

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης
κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα-κριτήρια:


Βαθμός τίτλου σπουδών/πτυχίου


Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Κοινωνικών ή Οικονομικών Επιστημών. Σε περίπτωση που ο
τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι
νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης άνω των δύο (2) ετών και μέχρι
τεσσάρων (4) ετών.

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.


ΑΔΑ: 6ΦΝ3469Β7Ι-ΝΞΕ
Αντιστοιχούσα βαθμολογία συνεκτιμώμενων πρόσθετων προσόντων – κριτηρίων
ΠΡΟΣΟΝ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός τίτλου σπουδών/πτυχίου

0-25

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις
Κοινωνικές ή Οικονομικές Επιστήμες
Επαγγελματική Εμπειρία

0-25

Συνέντευξη

0-25

0-25

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, από 09/06/2022 και ώρα
00:00 έως 24/06/2022 και ώρα 23:59 στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
https://calls.elke.uom.gr/call/20220608-88862a09
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
εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους.

των πρωτότυπων

Εαν 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.
Εαν 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 Πρόκληση 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/.

ΑΔΑ: 6ΦΝ3469Β7Ι-ΝΞΕ
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων-προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.
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.
Ο υποψήφιος, 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. Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την
ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Καθηγητή κ. Κυρκιλή Δημήτριο
(kyrkilis@uom.edu.gr, 2310 891527) 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

ΑΔΑ: 6ΦΝ3469Β7Ι-ΝΞΕ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Από τις αιτήσεις, που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη,
που κρίνεται πιο κατάλληλη 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 με ηλεκτρονικό μέσο σε όλους τους συμμετέχοντες.
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 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 οιασδήποτε
αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
11. 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

