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ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ  
ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

Το Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Εφαρμοςμζνων Οικονομικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 
(εφεξισ ΕΠΙ) του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, κατ' εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 50, 54 περ. ιβ’ 
και 64 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του αυτοχρθματοδοτοφμενου 
ζργου με τίτλο: «Λειτουργία ΕΠΙ», ζχοντασ υπόψθ τθν Απόφαςθ πολυετοφσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με 
ΑΔΑ: Ω5ΨΚ469Β7Ι-55Β,  κατϋ εφαρμογι  τθσ υπ. αρίκμ. 15/10.06.2022 (Θζμα 3

Ο
) απόφαςθσ ςυνεδρίαςθσ 

του ΕΠΙ, προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να απαςχολθκοφν, μετά από διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
βιογραφικϊν ςθμειωμάτων, τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, με ςφμβαςη ανάθεςησ ζργου 
ιδιωτικοφ δικαίου, ωσ εξισ: 
 
Ζναν (1) εξωτερικό ςυνεργάτθ, για τθν παροχι ζργου γραμματειακήσ, διοικητικήσ και διαχειριςτικήσ 
υποςτήριξησ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του προαναφερόμενου αυτοχρθματοδοτοφμενου ζργου, το οποίο 
ςυνίςταται, ενδεικτικϊσ ςε: 

 Τιρθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν για τθ Γραμματειακι και Διοικθτικι υποςτιριξθ του ΕΠΙ.  

 Τιρθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν πραγματοποίθςθ των ςυνεδριάςεων 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςυνυπογραφι πρακτικϊν.    

 Τιρθςθ του θλεκτρονικοφ Πρωτοκόλλου, διευκζτθςθ των ειςερχομζνων εγγράφων, ςφνταξθ και 
αποςτολι των εξερχομζνων για οποιοδιποτε κζμα που αφορά το ΕΠΙ και αρχειοκζτθςθ τθσ 
αλλθλογραφίασ.    

 Τιρθςθ των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθ διεκπεραίωςθ όλων των εργαςιϊν για κζματα 
προμθκειϊν-ανακζςεων και προκθρφξεισ κζςεων εξωτερικϊν ςυνεργατϊν. 

 Σφνταξθ ετιςιων απολογιςμϊν πεπραγμζνων του ΕΠΙ και ερωτθματολογίων τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ.   

 Γραμματειακι, διοικθτικι και διαχειριςτικι υποςτιριξθ των ερευνθτικϊν δράςεων του 
Ινςτιτοφτου: α) Μονάδασ Ερευνϊν Κοινισ Γνϊμθσ και Αγοράσ, β) ερευνθτικϊν προγραμμάτων 
διαχειριηόμενων από το ΕΠΙ και γ) ςυνεδρίων-θμερίδων και ςεμιναρίων ςφμφωνα με τισ Γενικά 
Παραδεκτζσ Αρχζσ τθσ Λογιςτικισ και τον Ν.4308/2014. Ζλεγχοσ και ςυμφωνία ερευνθτικϊν δράςεων 
και τιρθςθ αρχείου οικονομικϊν καταςτάςεων αυτϊν.  

 Αναρτιςεισ ςε Διαφγεια, ΚΗΜΔΗΣ και ιςτοςελίδα όλων των απαιτοφμενων εγγράφων.  

 Διεκπεραίωςθ απαραίτθτων διαδικαςιϊν και ζκδοςθ εγγράφων-ενταλμάτων για τθν καταβολι 
αμοιβϊν και δαπανϊν του ΕΠΙ και των ερευνθτικϊν του προγραμμάτων.  

 Ζκδοςθ παραςτατικϊν και εγγράφων για τθν είςπραξθ των εςόδων του ΕΠΙ και  διεκπεραίωςθ 
όλων των εργαςιϊν που απαιτοφνται. Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ αποπλθρωμισ παραςτατικϊν.  

 Χριςθ προγράμματοσ μθχανοργάνωςθσ (ResCom) για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του ΕΠΙ.  

 Διεκπεραίωςθ εργαςιϊν που αφοροφν τραπεηικά κζματα και μθνιαία παρακολοφκθςθ και 
ςυμφωνία κινιςεων των λογαριαςμϊν που τθρεί το Ινςτιτοφτο ςτθν Τράπεηα Ελλάδοσ και ςτθν Τράπεηα 
Πειραιϊσ.   

 Σφνταξθ και υποβολι οικονομικϊν αναφορϊν του ΕΠΙ προσ Εποπτεφοντασ Φορείσ ωσ Φορζασ 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ (Παράρτθμα).  

 Σφνταξθ και υποβολι Ετιςιων Προχπολογιςμϊν, Πινάκων Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ, 
Απολογιςμϊν, δθμοςιονομικϊν αναφορϊν και Μεςοπρόκεςμων Προγραμμάτων Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ  (Παράρτθμα).  
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 Υποςτιριξθ ςτθ ςυμπλιρωςθ δθλϊςεων και καταςτάςεων για το Δθμόςιο και τα Αςφαλιςτικά 
Ταμεία (αςφαλιςτικοί οργανιςμοί, εφορία, φορολογικι διλωςθ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, Εργάνθ, Μθτρϊο 
Απογραφισ Ελλθνικοφ Δθμοςίου κλπ - Παράρτθμα) και τιρθςθ ςχετικϊν αρχείων. 

 Υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων, ςτον ετιςιο ζλεγχο των ορκωτϊν 
ελεγκτϊν λογιςτϊν και ςτθν αποςτολι των Καταςτάςεων και τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου ςτουσ ιδρυτικοφσ 
φορείσ του ΕΠΙ, ςτο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, ςτο Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςτο 
Ελεγκτικό Συνζδριο, ςτθν ΕΛΣΤΑΤ και οπουδιποτε αλλοφ απαιτθκεί.  

 Γενικά, διεκπεραίωςθ οποιουδιποτε, γραμματειακισ και διοικθτικισ φφςεωσ, κζματοσ που 
αφορά ςτο ΕΠΙ και των ερευνθτικϊν προγραμμάτων – δράςεων που υλοποιεί.  

για το χρονικό διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν από τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ,  με ςυνολικι προβλεπόμενθ 
αμοιβι φψουσ 21.000,00 € (είκοςι μία χιλιάδεσ ευρϊ), (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και των 
νόμιμων κρατιςεων), με δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, μετά από ζγκριςθ των αρμοδίων 
οργάνων, με ανάλογθ αμοιβι ι αμοιβι που κα κακοριςτεί από τα αρμόδια όργανα και εφόςον 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κεςμικοφ πλαιςίου. 
 

Απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα: 
1. Κατοχι Πτυχίου Α.Ε.Ι ςτισ οικονομικζσ επιςτιμεσ ι ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων. Σε περίπτωςθ που 

ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει χορθγθκεί από Πανεπιςτιμιο τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να υποβλθκοφν 
επιπροςκζτωσ και οι νόμιμεσ βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ. 

2. Κατοχι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςτισ οικονομικζσ επιςτιμεσ ι ςτθ διοίκθςθ 
επιχειριςεων. Σε περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει χορθγθκεί από Πανεπιςτιμιο τθσ 
αλλοδαπισ κα πρζπει να υποβλθκοφν επιπροςκζτωσ και οι νόμιμεσ βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ και 
αντιςτοιχίασ. 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ με ζμφαςθ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν 
φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. Η γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 
διαπιςτϊνεται με ζναν από τουσ οριςκζντεσ από το ΑΣΕΠ τρόπουσ και υπό τισ προχποκζςεισ που 
ορίηει το ΑΣΕΠ, ωσ ακολοφκωσ, με: 

α) Πιςτοποιθτικά Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ που εκδίδονται από φορείσ, οι οποίοι 
πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ 
Προςανατολιςμοφ (ΕΟΠΠΕΠ) *πρϊθν Οργανιςμό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ.)+, 
 Οργανιςμό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ.), ι ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον 
Ο.Ε.Ε.Κ.  
Γίνονται επίςθσ δεκτά τα ακόλουκα πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Η/Υ τα οποία χορθγικθκαν από τουσ παρακάτω 
φορείσ μζχρι και τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με τθν εξισ ονομαςία: 
    i. ECDL από τθν εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 
   ii.Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global 
Educational Services). 
    iii. IC3 ι MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρϊθν TECHNOPLUS) και 
    iv. BTEC in ICT ι Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 
β) Τίτλουσ ςπουδϊν τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ 
Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ, όπωσ αυτοί αναφζρονται κατωτζρω.  
γ) Τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι/ και μεταπτυχιακοφσ Πανεπιςτθμιακισ ι/και Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, 
από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι υποψιφιοι ζχουν παρακολουκιςει τζςςερα 
τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατϋ επιλογι, Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ. Κακζνα από 
τα τζςςερα αυτά μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν 
είτε Πανεπιςτθμιακισ (ΠΕ) είτε Τεχνολογικισ (ΤΕ) Εκπαίδευςθσ είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται ακροιςτικά. 
Οι υποψιφιοι τθσ Πανεπιςτθμιακισ, Τεχνολογικισ  και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αποδεικνφουν 
επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ακόμθ και με μόνθ τθν υποβολι βεβαιϊςεων τμθμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με 
τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ, ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, 
τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα τα οποία κατά τθν εκτίμθςθ του τμιματοσ εμπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ 
Πλθροφορικισ ι του χειριςμοφ Η/Υ. 
δ) Γίνονται δεκτά επίςθσ πιςτοποιθτικά γνϊςθσ πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Η/Υ που χορθγοφνται από 
φορείσ τθσ αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυνοδεφονται από ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί τθσ αντιςτοίχιςθσ τουσ. 

4. Άριςτθ/πολφ καλι/καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςα. Η γνϊςθ αυτι κα πιςτοποιείται ςφμφωνα 
με τα εκ του άρκρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριηόμενα, όπωσ τροποποιικθκε με τα Π.Δ. 116/2006 
(ΦΕΚ 115 τ.Αϋ/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ιςχφει ςιμερα. 
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5. Άριςτθ/πολφ καλι/καλι γνϊςθ 2
θσ

 ευρωπαϊκισ γλϊςςασ. Η γνϊςθ αυτι κα πιςτοποιείται 
ςφμφωνα με τα εκ του άρκρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριηόμενα, όπωσ τροποποιικθκε με τα Π.Δ. 
116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Αϋ/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ιςχφει 
ςιμερα. 

6. Αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) μθνϊν. 
7. Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία τριϊν (3) μθνϊν ςε αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό τθσ 

υπό πλιρωςθσ κζςθσ κατά το χρόνο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν.  
8. Αποδεδειγμζνθ ερευνθτικι εμπειρία τριϊν (3) μθνϊν ωσ μζροσ ερευνθτικισ ομάδασ ςε 

ευρωπαϊκά ι εκνικά ερευνθτικά ζργα κατά το χρόνο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν.  
 

υνεκτιμϊμενα πρόςθετα προςόντα-κριτήρια: 

 Βακμόσ Πτυχίου (υπό ςτοιχείο (1) απαιτοφμενο προςόν). 

 Βακμόσ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (υπό ςτοιχείο (2) απαιτοφμενο προςόν). 

 Επίπεδο γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν (υπό ςτοιχεία (4) και (5) απαιτοφμενα προςόντα).  

 Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςε αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό τθσ υπό 
πλιρωςθσ κζςθσ, μεγαλφτερθ  των τριϊν (3) μθνϊν και ζωσ και δϊδεκα (12)  μθνϊν. 

 Αποδεδειγμζνθ ερευνθτικι εμπειρία ωσ μζροσ ερευνθτικισ ομάδασ ςε ευρωπαϊκά ι 
εκνικά ερευνθτικά ζργα, μεγαλφτερθ  των τριϊν (3) μθνϊν και ζωσ και δϊδεκα (12) 
μθνϊν. 

 Κατοχι άδειασ οικονομολογικοφ επαγγζλματοσ.  

 Προφορικι ςυνζντευξθ με τθν οποία κα αξιολογθκοφν θ εμπειρία του υποψθφίου ςε 
ηθτιματα ςυναφι με τθν προκθρυςςόμενθ κζςθ, θ  ικανότθτα ζκφραςθσ και χειριςμοφ 
τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, κακϊσ και ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτασ του, ιδίωσ, 
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, ςυνδυαςτικι ςκζψθ, ικανότθτα ςυνεργαςίασ ςε ομάδα, 
ευγζνεια,  δθλαδι ςτοιχεία που κρίνονται απαραίτθτα για τθν προκθρυςςόμενθ κζςθ και 
δεν είναι δυνατόν να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν με άλλο τρόπο 

Αντιςτοιχοφςα βαθμολογία προςόντων – κριτηρίων: 
 

ΠΡΟΟΝ- ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
 

ΜΟΝΑΔΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

Βακμόσ πτυχίου  120 (Βακμόσ Χ 12 μονάδεσ) 

Βακμόσ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ  200 (Βακμόσ Χ 20 μονάδεσ) 

Γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ  110 (110 άριςτθ, 50 πολφ καλι, 
40 καλι) 

Γνϊςθ 2
θσ

 Ευρωπαϊκισ Γλϊςςασ 80 (80 άριςτθ, 40 πολφ καλι, 30 
καλι) 

Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςε 
αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό τθσ υπό πλιρωςθσ 
κζςθσ, μεγαλφτερθ  των τριϊν  (3) μθνϊν  και ζωσ και 
δϊδεκα (12) μθνϊν. 

120 (10 μονάδεσ ανά μινα 
εμπειρίασ) 

Αποδεδειγμζνθ ερευνθτικι εμπειρία ωσ μζροσ 
ερευνθτικισ ομάδασ ςε ευρωπαϊκά ι εκνικά 
ερευνθτικά ζργα, μεγαλφτερθ των τριϊν  (3) μθνϊν  
και ζωσ και δϊδεκα (12) μθνϊν. 

90 (7,5 μονάδεσ ανά μινα 
εμπειρίασ) 

Κατοχι άδειασ οικονομολογικοφ επαγγζλματοσ 50 

Συνζντευξθ 230 

φνολο 1000 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψθφιότθτάσ τουσ, από 11.06.2022 ζωσ 
27.06.2022 είτε θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: uri@uom.edu.gr είτε ταχυδρομικά ςτθ 
διεφκυνςθ: Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο, Εγνατία 156 Θεςςαλονίκθ, ΤΘ 1591 ΤΚ 54006, Πφργοσ 
Οικονομικοφ, 5

οσ
 όροφοσ, γραφείο 506.  

 

ΑΔΑ: Ψ9ΓΕ469Β7Ι-14Ρ



Ο φάκελοσ κα περιλαμβάνει τα  εξισ δικαιολογθτικά: 
1.  Βιογραφικό ςθμείωμα. 
2. Πρωτότυπουσ τίτλουσ ςπουδϊν ι ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτϊν ι νομίμωσ επικυρωμζνων  
φωτοαντιγράφων τίτλων ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ, ςυνοδευόμενων από τθν επίςθμθ μετάφραςθ τουσ (βλ. 
λεπτομερϊσ κατωτζρω). 
3.  Βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά ι άλλο πρόςκετο αποδεικτικό ςτοιχείο ςχετικά με τισ παραπάνω γνϊςεισ 
και επαγγελματικζσ εμπειρίεσ (πρωτότυπα ι επικυρωμζνα νόμιμα φωτοαντίγραφα). 
4.  Η ςυναφισ με το αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ επαγγελματικι εμπειρία αποδεικνφεται ωσ εξισ: 
 α. Στισ περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ αυτι αντιςτοιχεί ςε εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ, με τθν 
προςκόμιςθ (i) βεβαίωςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα (βεβαίωςθ, εκτφπωςθ ενςιμων κλπ.) και (ii) 
βεβαίωςθσ εργοδότθ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ ι αντίγραφο τθσ 
ςφμβαςθσ εργαςίασ. 
 β. Στισ περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ αυτι αντιςτοιχεί ςε μθ εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ (π.χ. 
απαςχόλθςθ με ςφμβαςθ ζργου, άςκθςθ ελευκζριου επαγγζλματοσ), με τθν προςκόμιςθ (i) βεβαίωςθσ 
ζναρξθσ δραςτθριότθτασ (ii) βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα (βεβαίωςθ, εκτφπωςθ ενςιμων, 
κλπ) και (iii) των τυχόν ςυναφκειςϊν ςυμβάςεων. 
           γ. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ αυτι αντιςτοιχεί ςε υπθρεςίεσ παραςχεκείςεσ με τίτλο κτιςθσ 
(πρϊθν αποδείξεισ επαγγελματικισ δαπάνθσ), με τθν προςκόμιςθ των ςυναφκειςϊν ςυμβάςεων 
Τα παραπάνω δικαιολογθτικά υποβάλλονται:  
Εάν πρόκειται για θμεδαπά διοικθτικά ζγγραφα υποβάλλονται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα  των 
πρωτότυπων εγγράφων, ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ. 
Εάν πρόκειται περί ιδιωτικϊν εγγράφων υποβάλλονται ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτϊν, τα 
οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ι ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικϊν εγγράφων, 
τα οποία φζρουν κεϊρθςθ από αρμόδια διοικθτικι αρχι. 
Εάν πρόκειται περί αλλοδαπϊν εγγράφων, υποβάλλονται με επίςθμθ μετάφραςθ αυτϊν ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. Τα ζγγραφα αυτά υποβάλλονται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από φωτοαντίγραφα αυτϊν που 
ζχουν νομίμωσ επικυρωκεί ωσ ακριβι από δικθγόρο. 
 Η αξιολόγθςθ των υποβαλλόμενων αιτιςεων κα πραγματοποιθκεί από τριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. 
Τον  ζλεγχο των αιτιςεων και λοιπϊν ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν κα ακολουκιςει ςυνζντευξθ που κα 
διενεργιςει Τριμελισ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ με όςουσ υποψθφίουσ κρικεί ότι πλθροφν τισ, απαιτοφμενεσ 
από τθν προκιρυξθ, προχποκζςεισ επιλογισ.   
Ο υποψιφιοσ, που επικυμεί να υποβάλει ζνςταςθ ςχετικά με το αποτζλεςμα (απόφαςθ αποδοχισ-
ζγκριςθσ αποτελεςμάτων), ζχει το δικαίωμα να προςφφγει ενϊπιον του ΕΠΙ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων 
ημερϊν από τθν ανάρτθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του ΕΠΙ ςτθν ιςτοςελίδα του Πανεπιςτθμίου 
Μακεδονίασ. Η απόφαςθ αποδοχισ-ζγκριςθσ αποτελεςμάτων αναρτάται επίςθσ ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφά τουσ κακϊσ και ςε αυτά των ςυνυποψιφιων τουσ 
κατόπιν γραπτισ τουσ αίτθςθσ και υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 5 του Ν.2690/1999.  
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ Γραμματεία του ΕΠΙ, 5

οσ
 

όροφοσ, Πφργοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν Γραφείο 506 του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, Εγνατίασ 156, ΤΚ 
54636, Θεςςαλονίκθ, τθλζφωνο 2310-891796, κατά το οριςμζνο από τθν Πρόςκλθςθ διάςτθμα υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν και κατά τισ ϊρεσ 11.00ϋ-12.30ϋ και ςτο uri@uom.edu.gr. 

 
 
 

Ο Διευθυντήσ 

Καθηγητήσ, Δημήτριοσ ουμπενιϊτησ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τισ αιτιςεισ, που υποβάλλονται εμπρόκεςμα και παραδεκτά ςφμφωνα με τα ανωτζρω, 
επιλζγεται εκείνθ, που κρίνεται πιο κατάλλθλθ και ςυνάπτεται ςφμβαςθ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου 
με τον/τουσ επιλεχκζντα/ντεσ. 

2. Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι αιτιςεισ, που κα υποβλθκοφν μζχρι τθν παραπάνω οριηόμενθ 
θμερομθνία . 

3. Αντικατάςταςθ τθσ αίτθςθσ ι διόρκωςθ αυτισ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. 

4. Για τουσ ενδιαφερόμενουσ, των οποίων οι τίτλοι ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
(προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν) αποτελοφν απαιτοφμενο ι ςυνεκτιμϊμενο τυπικό προςόν και 
ζχουν χορθγθκεί από ιδρφματα του εξωτερικοφ, πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΤΑΠ. Στθν περίπτωςθ υποβολισ τίτλου ςπουδϊν για τθν πιςτοποίθςθ 
ςυνεκτιμϊμενου προςόντοσ, ο οποίοσ ζχει χορθγθκεί από ιδρφματα του εξωτερικοφ και δε 
ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΤΑΠ, θ αίτθςθ του ενδιαφερομζνου δεν 
απορρίπτεται, αλλά δεν βακμολογείται το ςυνεκτιμϊμενο προςόν. 

5. Η ζλλειψθ ι θ μθ εμπρόκεςμθ υποβολι των ωσ άνω απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθν 
απόδειξθ απαιτοφμενου τυπικοφ ι/και ουςιαςτικοφ προςόντοσ οδθγεί ςτθν απόρριψθ τθσ 
υποψθφιότθτασ, χωρίσ αυτι να αξιολογθκεί και να βακμολογθκεί για τα ςυνεκτιμϊμενα 
προςόντα. Συνεπϊσ υποβλθκείςα αίτθςθ, θ οποία δεν πλθροί τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ 
πρόςκλθςθσ, δεν αξιολογείται και απορρίπτεται. 

6. Όςοι υποψιφιοι πλθροφν τα απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, κα αξιολογθκοφν και 
κα βακμολογθκοφν βάςει των ςυνεκτιμϊμενων προςόντων και κριτθρίων. 

7. Η διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ κα ολοκλθρωκεί με ςφνταξθ πίνακα κατάταξθσ, ενϊ όςοι επιλεγοφν 
κα ειδοποιθκοφν κατ’ ιδίαν.  

8. Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το προχπολογιςκζν ποςό τθσ νζασ ςφμβαςθσ κα είναι 
ανάλογο του ποςοφ τθσ προθγοφμενθσ ςε ςχζςθ με το διάςτθμα τθσ παράταςθσ. 

9. Το ΕΠΙ δεν αναλαμβάνει καμία δζςμευςθ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ, δεδομζνου ότι επαφίεται ςτθν 
πλιρθ διακριτικι του ευχζρεια θ ςφναψθ ι μθ ςυμβάςεων, κακϊσ και ο αρικμόσ αυτϊν, 
αποκλειομζνθσ οιαςδιποτε αξιϊςεωσ των ενδιαφερομζνων. 

10. Η πιςτοποίθςθ γνϊςθσ του τίτλου γλωςςομάκειασ αποδεικνφεται με βάςθ τισ διατάξεισ του Π.Δ. 
50/2001, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα (άρκρ. 28). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 Μθνιαία ςφνταξθ και υποβολι των οικονομικϊν ςτοιχείων του ΕΠΙ προσ το Υπουργείο Παιδείασ 
και όπου αλλοφ απαιτθκεί. 

 Τριμθνιαία ςφνταξθ και υποβολι των οικονομικϊν ςτοιχείων του ΕΠΙ προσ το Υπουργείο Παιδείασ 
και όπου αλλοφ απαιτθκεί. 

 Σφνταξθ και υποβολι του Απολογιςμοφ του ΕΠΙ προσ το Υπουργείο Παιδείασ (Δφο υποβολζσ, 
Ετιςιο Δελτίο και Απολογιςμόσ) και όπου αλλοφ απαιτθκεί. 

 Σφνταξθ και υποβολι του Προχπολογιςμοφ ΕΠΙ προσ το Υπουργείο Παιδείασ (Δφο υποβολζσ 
Συνοπτικόσ και Αναλυτικόσ) και όπου αλλοφ απαιτθκεί. 

 Σφνταξθ και υποβολι των τροποποιιςεων του Προχπολογιςμοφ ΕΠΙ προσ το Υπουργείο Παιδείασ 
και όπου αλλοφ απαιτθκεί.  

 Τριμθνιαία ςφνταξθ και υποβολι των οικονομικϊν ςτοιχείων του ΕΠΙ προσ τθν ΕΛΣΤΑΤ. 

 Σφνταξθ και υποβολι ετιςιων οικονομικϊν ςτοιχείων του ΕΠΙ προσ τθν ΕΛΣΤΑΤ (Δφο υποβολζσ).  

 Τριμθνιαία ςφνταξθ και υποβολι ςτοιχείων κόςτουσ και κζςεων εργαςίασ του ΕΠΙ προσ τθν 
ΕΛΣΤΑΤ. 

 Μθνιαία ςφνταξθ και υποβολι των ςυμβάςεων με 1-2 εργοδότεσ προσ τον ΕΦΚΑ.  

 Μθνιαία ςφνταξθ και υποβολι των Αναλυτικϊν Περιοδικϊν Δθλϊςεων προσ τον ΕΦΚΑ. 

 Τριμθνιαία ςφνταξθ και υποβολι των ςυμφωνθτικϊν του ΕΠΙ προσ τθν εφορία. 

 Μθνιαία ςφνταξθ και υποβολι παρακρατοφμενων φόρων του ΕΠΙ προσ τθν εφορία. 

 Μθνιαία ςφνταξθ και υποβολι ενδοκοινοτικϊν καταςτάςεων προσ τθν εφορία.  

 Τριμθνιαία ςφνταξθ και υποβολι ΦΠΑ του ΕΠΙ προσ τθν εφορία. 

 Ετιςια ςφνταξθ και υποβολι βεβαιϊςεων αποδοχϊν ςτθν εφορία και αποςτολι βεβαιϊςεων 
προσ δικαιοφχουσ.  

 Ετιςια υποβολι πίνακα προςωπικοφ ςτο Εργάνθ (Οκτϊβριοσ).  

 Απογραφι των ςυνεργατϊν του ΕΠΙ ςτο Μθτρϊο Απογραφισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.  

 Σφνταξθ και υποβολι των καταςτάςεων των αμοιβϊν των ςυνεργατϊν μζςω ΕΑΠ (4 επιλογζσ ανά 
μινα).  

 Σφνταξθ και υποβολι απόδοςθσ κρατιςεων προσ ΑΕΠΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ και λοιπϊν φορζων.  
 

Ο Διευθυντήσ 

Καθηγητήσ, Δημήτριοσ ουμπενιϊτησ 
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ – ΔΗΛΩΗ* 

(με όλεσ τισ ςυνζπειεσ του νόμου για ψευδι διλωςθ) 

 

Επϊνυμο : ……………………………….…………..…. Όνομα: ………………….…………………………………. 

Πτυχίο (ι Δίπλωμα:) ….…….……….……………Τελικόσ βακμόσ (αρικμθτικά, προςζγγιςθ 2 δεκαδικϊν): …. 

Ζτοσ γζννθςθσ: …………… Τόποσ γζννθςθσ: ……….……..………… Νομόσ: …………….…………..……….… 

Όνομα και επϊνυμο του πατζρα: ………………………………………………………………….…………….....…. 

Όνομα και επϊνυμο τθσ μθτζρασ: …………………………………………….…………..……………….........….…. 

Διεφκυνςθ κατοικίασ: Οδόσ: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλθ: ………….…….. Τθλ.: ……….. 

Διεφκυνςθ εργαςίασ: Οδόσ: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλθ: ………………… Τθλ.:……….. 

Κινθτό τθλ : ……………………….. e-mail: ..……………………………………Α.Φ.Μ…………………………….... 

Να αναγραφοφν ςτην παροφςα πρόταςη-δήλωςη (ςυμπληρϊνονται από τον υποψήφιο): 

1. Ο αρικμόσ του πρωτόκολλου τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ:  
 

 

 

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι οι πλθροφορίεσ που δίνονται ςτο ςφνολο των εντφπων αυτισ τθσ πρόταςθσ είναι ακριβείσ και 
αλθκείσ. 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

Ημερομθνία : ___/___/______ 

Συνθμμζνα υποβάλλω :  

1. 

2.  

 

 

*Η ελλιπήσ ςυμπλήρωςη τησ πρόταςησ-δήλωςησ αποτελεί κριτήριο αποκλειςμοφ. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

(Καηαγπάθεηαι από ηον ενδιαθεπόμενο όλη η ζσεηική με ηο ανηικείμενο ηηρ ππόζκληζηρ εμπειπία εθόζον 
απαιηείηαι) 

α/α Από Έως 
Είδος 

Εμπειρίας
(1) 

(α) (β) 
Φορέας 

απαζτόληζης 
– Εργοδόηης 

Καηηγο
ρία 

θορέα 
(2) 

Ανηικείμενο 
απαζτόληζης Μήνες 

απαζτόληζης 
Ημέρες 

απαζτόληζης 

         

         

         

         

         

         

        

ΤΝΟΛΟ 
 

............. ............. 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (3) 
 

 

(1) ςμπληπώνεηαι Επ. για επαγγελμαηική εμπειπία, Επ. για επεςνηηική εμπειπία και Δ. για διδακηική εμπειπία.  

(2) Μόνο για ηην πεπίπηωζη επαγγελμαηικήρ εμπειπίαρ, ζςμπληπώνεηαι καηά πεπίπηωζη με «Ι» ή «Δ», 
ανάλογα με ηην καηηγορία ηοσ θορέα απαζτόληζης, όπος Ι: Ιδιωηικόρ ηομέαρ, Φςζικά Ππόζωπα ή 
Νομικά Ππόζωπα Ιδιωηικού Δικαίος (εηαιπείερ κηλ.)· Δ: Δημόζιορ ηομέαρ, ςπηπεζίερ ηος Δημοζίος ή ΝΠΔΔ ή 

ΟΣΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ ηος δημόζιος ηομέα ηηρ παπ. 1 ηος άπθπ. 14 ηος Ν. 2190/1994 όπωρ ιζσύει ή 
θοπείρ ηηρ παπ. 3 ηος άπθπ. 1 ηος Ν. 2527/1997. Εθόζον ππόκειηαι για ελεύθεπο επαγγελμαηία, 
ζςμπληπώνεηαι με ηην ένδειξη «Ε». 

(3) ςμπληπώνεηαι ηο ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Εθόζον ζηη ζηήλη (β) πποκύπηει εμπειπία, ηο 
ζύνολο ηων ημεπών απαζσόληζηρ διαιπείηαι διά ηοσ 25 (αν η εμπειπία έσει ςπολογιζηεί ωρ απιθμόρ 
ημεπομιζθίων) ή διά ηοσ 30 (αν η εμπειπία έσει ςπολογιζηεί ωρ σπονικό διάζηημα από ηην ημεπομηνία 
έναπξηρ έωρ ηην ημεπομηνία λήξηρ ηηρ απαζσόληζηρ) και ηο ακέπαιο αποηέλεζμα πποζηίθεηαι ζηο ζύνολο 
ηων μηνών απαζσόληζηρ ηηρ ζηήληρ (α). 
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