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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 
 

Σν Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ιλζηηηνύην (ΔΠΙ) Δθαξκνζκέλσλ Κνηλσληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ 
Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα 
ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) - (Σεύρνο Α΄ αξ. Φύιινπ 147) θαη εηδηθόηεξα 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 µε ηίηιν «Απεπζείαο Αλάζεζε»,  

3. Σελ ππ’ αξίζκ. 8/10.07.2019 Θέκα 7ν απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΠΙ, 
 

ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο Δξεπλώλ Κνηλήο Γλώκεο θαη Αγνξάο ηνπ, κε επηζηεκνληθά 
ππεύζπλν ηνλ Καζεγεηή Νίθν Μαξαληδίδε, πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε δύν (2) άηνκα κε ζύκβαζε κίζζσζεο 

έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 31/12/2019, κε 
δπλαηόηεηα παξάηαζεο, κεηά από πξόηαζε ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζύλνπ ηνπ έξγνπ, ηα παξαθάησ ππό-έξγα:  
 
Α. Έλα (1) άηνκν/α κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2019 ζην αληηθείκελν ηνπ Γηεπζπληή Δξεπλώλ ηεο 

Μνλάδαο Δξεπλώλ. 
 

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ (Α) 

 
Ο/ε Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηεο Μνλάδαο Δξεπλώλ απνηειεί κέξνο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηεο Μνλάδαο 

Δξεπλώλ, είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηε ζπγθξόηεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ Μεηξώνπ Δξεπλεηώλ πνπ δηαηεξεί ε 
Μνλάδα, ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξεπλεηώλ, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ ηερληθή παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο 

ηεο έξεπλαο, ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ επνπηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλώλ, ην 

ζρεδηαζκό θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ππόινηπσλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ πνπ 
αμηνπνηνύληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ηεο Μνλάδαο, ζπληνλίδεη ην έξγν θαη 

δηεθπεξαηώλεη ην δηνηθεηηθό θόξην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο Μνλάδαο. Δπίζεο, 
ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκό εξσηεκαηνινγίσλ, αλάιπζε δεδνκέλσλ, ελώ εθπνλεί νηθνλνκηθέο, ζηαηηζηηθέο 

θαη άιινπ είδνπο αλαιύζεηο, αλάινγα ηε θύζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ θαη ηηο αλάγθεο ηεο Μνλάδαο 
Δξεπλώλ. πκκεηέρεη θαη ζπληνλίδεη επίζεο ηε δηεμαγσγή πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ εξεπλώλ. Ο αξηζκόο 

ησλ εξεπλώλ, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζεη έσο ζαξάληα πέληε έξεπλεο.  
Η ακνηβή κπνξεί λα δνζεί ηκεκαηηθά αλάινγα κε ην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηαβάιιεηαη 

θαηόπηλ βεβαίσζεο, ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε θαη πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ έξγνπ, πνπ εθδίδεηαη από 

ηνλ επηζηεκνληθά ππεύζπλν. Σν ζπλνιηθό εθηηκώκελν κέγηζην πνζό γηα ην παξαπάλσ δηάζηεκα εθηηκάηαη 
ζε 24.800,00 επξώ. ην παξαπάλσ πνζό ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, θόξνη, ηέιε, 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θαζώο θαη ν θόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ 24%). Ο Γηεπζπληήο Δξεπλώλ 
νθείιεη λα βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο Δξεπλώλ ή όπνπ αιινύ ηνπ δεηεζεί, γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ  
 

 Σίηινο ζπνπδώλ παλεπηζηεκίνπ ζε θνηλσληθέο, πνιηηηθέο ή νηθνλνκηθέο επηζηήκεο. 
 Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ παλεπηζηεκίνπ ζε θνηλσληθέο ή νηθνλνκηθέο επηζηήκεο ή πνιηηηθέο 

επηζηήκεο ή δηεζλώλ ζρέζεσλ. 
 Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε. 
 Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο (Γ2). 
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 Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) 

ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
 Δξεπλεηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ, σο κέινο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζε έξγα ζπλαθή κε ην ζρεδηαζκό 

θαη πινπνίεζε πνζνηηθώλ εξεπλώλ θνηλήο γλώκεο, αλάιπζε πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ εξεπλώλ θνηλήο 
γλώκεο. 

 Δξεπλεηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ, σο κέινο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζε έξγα ζπλαθή κε ην ζρεδηαζκό 

θαη πινπνίεζε πνηνηηθώλ εξεπλώλ, όπσο δηεμαγσγήο νκάδσλ εζηίαζεο.  
 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ, σο κέινο νκάδαο έξγνπ ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα ηα 

νπνία απαηηνύλ ελέξγεηεο ζπληνληζκνύ θαη δηνίθεζεο νκάδαο έξγνπ.  
 

ΤΝΔΚΣΙΜΩΜΔΝΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ  
  

 Βαζκόο πηπρίνπ (ππό ζεκείν 1 απαηηνύκελν πξνζόλ).            

 Γλώζε ρεηξηζκνύ παθέησλ ινγηζκηθνύ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο (Απνδεθηά παθέηα ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο: SPSS / STATA / R). 
Η γλώζε ηεθκεξηώλεηαη κε ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ή κε ζρεηηθή δηπισκαηηθή εξγαζία ή κε ζρεηηθά καζήκαηα ηνπ 
θύθινπ ζπνπδώλ (αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη αλ από ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο δελ πξνθύπηεη άκεζα ε 
ζπζρέηηζε, ε αλαιπηηθή βαζκνινγία λα ζπλνδεύεηαη θαη από ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο ζηνλ Οδεγό 
πνπδώλ). 

 Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία σο κέινο νκάδαο έξγνπ ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα. 
 Πξόζζεηε εξεπλεηηθή εκπεηξία σο κέξνο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζε έξγα ζπλαθή κε ην ζρεδηαζκό θαη 

πινπνίεζε εξεπλώλ θνηλήο γλώκεο, αλάιπζεο πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ εξεπλώλ θνηλήο γλώκεο. 
 Γεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά  ή αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζρεηηθέο κε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, αλαιύζεηο δεδνκέλσλ θνηλήο γλώκεο ή επξεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από 

πξσηνγελή δεδνκέλα ηεο θνηλήο γλώκεο. 
 Γλώζε δεύηεξεο γιώζζαο. 
 Γλώζε ηξίηεο γιώζζαο. 
 Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε κε ηελ νπνία ζα αμηνινγεζνύλ ε εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζε δεηήκαηα ζπλαθή κε 

ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε, ε  ηθαλόηεηα έθθξαζεο θαη ρεηξηζκνύ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, θαζώο θαη 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ, ηδίσο, επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, ζπλδπαζηηθή ζθέςε, ηθαλόηεηα 
ζπλεξγαζίαο ζε νκάδα, επγέλεηα,  δειαδή ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνθεξπζζόκελε 

ζέζε θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα δηαπηζησζνύλ θαη λα αμηνινγεζνύλ κε άιιν ηξόπν. 
 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΝΣΩΝ – ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
 

 ΠΡΟΟΝ – ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΜΟΝΑΓΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ  
1 Βαζκόο ηίηινπ ζπνπδώλ 350 (Βαζκόο * 35 κνλάδεο) 

2 
Δπαγγεικαηηθή*/ Δξεπλεηηθή**/   Δκπεηξία (αλά κήλα) θαη 
κέρξη 84 κήλεο 

420 (5 κνλάδεο αλά κήλα)  

3α Γλώζε δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο  10 (ε άξηζηε γλώζε) 
3β Γλώζε ηξίηεο μέλεο γιώζζαο  10 (ε άξηζηε γλώζε) 

4 
Γεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (αλά 

δεκνζίεπζε) ή επηζηεκνληθέο κνλνγξαθίεο θαη κέρξη 3 
δεκνζηεύζεηο ή επηζηεκνληθέο κνλνγξαθίεο 

30 (10 κνλάδεο αλά δεκνζίεπζε 

/κνλνγξαθία) 

5 
Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (αλά 

αλαθνίλσζε) θαη κέρξη 3 αλαθνηλώζεηο 
30 (10 κνλάδεο αλά αλαθνίλσζε) 

6 
Γλώζε ρεηξηζκνύ παθέησλ ινγηζκηθνύ ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο θαη κέρξη 2 παθέηα  
30 (15 κνλάδεο αλά παθέην) 

7 πλέληεπμε 120 
 ΤΝΟΛΟ 1.000 

 

Η πξνζκέηξεζε κνλάδσλ βαζκνιόγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηα πξνζόληα εθείλα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα 
απαηηνύκελα ή ζπλεθηηκώκελα πξνζόληα-θξηηήξηα ηεο πξόζθιεζεο θαη βξίζθνληαη ζε αληηθεηκεληθή ζπλάθεηα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 
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Β. (1) άηνκν/α κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2019 ζην αληηθείκελν ηνπ Σερληθνύ πκβνύινπ 

ππνζηήξημεο ηεο Μνλάδαο Δξεπλώλ. 
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ (Β) 
 

O ηερληθόο ζύκβνπινο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ εξεπλώλ θαη ηεο Μνλάδαο Δξεπλώλ απνηειεί κέξνο ηεο 
νκάδαο έξγνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ ηερληθή θάιπςε θαη επίιπζε δεηεκάησλ ηερληθήο πθήο πνπ δύλαληαη λα 

πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο Μνλάδαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ηελ 

επίιπζε δεηεκάησλ πιηθνύ (hardware), νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ηνπ server πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο Μνλάδαο, ηε ζπλεξγαζία ζε πεξίπησζε δεηεκάησλ κε ηερληθνύο ηνπ 

παξόρνπ ηειεπηθνηλσλίαο, ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ινγηζκηθνύ (software), ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνύ 
εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλεκεηή θιήζεσλ ηεο Μνλάδαο. Ο ηερληθόο ζύκβνπινο κεξηκλά γηα 

όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο Δξεπλώλ, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 
ηνπ εξεπλεηηθνύ ηεο έξγνπ, όζν θαη θαηά ηελ θάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο γηα ηελ αλάιεςε εξεπλεηηθνύ έξγνπ. Ο 

αξηζκόο ησλ εξεπλώλ, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζεη έσο ζαξάληα πέληε έξεπλεο.  
Η ακνηβή κπνξεί λα δνζεί ηκεκαηηθά αλάινγα κε ην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηαβάιιεηαη θαηόπηλ 

βεβαίσζεο, ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε θαη πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ έξγνπ, πνπ εθδίδεηαη από ηνλ 

επηζηεκνληθά ππεύζπλν. Σν ζπλνιηθό εθηηκώκελν κέγηζην πνζό γηα ην παξαπάλσ δηάζηεκα εθηηκάηαη ζε 
19.500,00 επξώ. ην παξαπάλσ πνζό ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, θόξνη, ηέιε, 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θαζώο θαη ν θόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ 24%). Ο Σερληθόο ζύκβνπινο νθείιεη 
λα βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο Δξεπλώλ ή όπνπ αιινύ ηνπ δεηεζεί, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ  
 

 Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζην αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο. 
 Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζην αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο ή ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ.  
 Άξηζηε γλώζε αγγιηθήο (άξηζηε Γ2). 
 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία σο ηερληθόο ζύκβνπινο ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ.  
 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζπλαθήο κε ην ππό πξνθήξπμε αληηθείκελν ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ. 
 Δηδηθόηεξε γλώζε ρεηξηζκνύ ινγηζκηθώλ ζπζηεκάησλ δηαλεκεηή θιήζεσλ ηύπνπ Asterisk κε εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνύ Aheeva 6.x θαη 7.x. 
 

ΤΝΔΚΣΙΜΩΜΔΝΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ   
 

 Βαζκόο πηπρίνπ (ππό ζεκείν 1 απαηηνύκελν πξνζόλ).            
 Γλώζε δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο. 
 Γλώζε ηξίηεο μέλεο γιώζζαο. 
 Δηδηθόηεξε γλώκε γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ (Απνδεθηέο: XOJO, Bash, PhP, HTML, JavaScript).  

Η γλώζε ηεθκεξηώλεηαη κε ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ή κε ζρεηηθή δηπισκαηηθή εξγαζία ή κε ζρεηηθά καζήκαηα ηνπ 
θύθινπ ζπνπδώλ (αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη αλ από ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο δελ πξνθύπηεη άκεζα ε 
ζπζρέηηζε, ε αλαιπηηθή βαζκνινγία λα ζπλνδεύεηαη θαη από ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο ζηνλ Οδεγό 
πνπδώλ). 

 Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε κε ηελ νπνία ζα αμηνινγεζνύλ ε εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζε δεηήκαηα ζπλαθή κε 

ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε, ε  ηθαλόηεηα έθθξαζεο θαη ρεηξηζκνύ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, θαζώο θαη 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ, ηδίσο, επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, ζπλδπαζηηθή ζθέςε, ηθαλόηεηα 
ζπλεξγαζίαο ζε νκάδα, επγέλεηα,  δειαδή ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνθεξπζζόκελε 

ζέζε θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα δηαπηζησζνύλ θαη λα αμηνινγεζνύλ κε άιιν ηξόπν. 
 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΝΣΩΝ – ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
 

 ΠΡΟΟΝ – ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΜΟΝΑΓΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ  
1 Βαζκόο ηίηινπ ζπνπδώλ 350 (Βαζκόο * 35) 

2 
Δπαγγεικαηηθή*/ Δξεπλεηηθή**/   Δκπεηξία (αλά κήλα) θαη 
κέρξη 84 κήλεο 

420 (5 κνλάδεο αλά κήλα)  

3α Γλώζε δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο  10 (ε άξηζηε γλώζε) 
3β Γλώζε ηξίηεο μέλεο γιώζζαο  10 (ε άξηζηε γλώζε) 
4 Δηδηθόηεξε γλώζε γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ θαη κέρξη 3 60 (20 αλά γιώζζα) 
5 πλέληεπμε 150 
 ΤΝΟΛΟ 1.000 
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Η πξνζκέηξεζε κνλάδσλ βαζκνιόγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηα πξνζόληα εθείλα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα 

απαηηνύκελα ή ζπλεθηηκώκελα πξνζόληα-θξηηήξηα ηεο πξόζθιεζεο θαη βξίζθνληαη ζε αληηθεηκεληθή ζπλάθεηα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

1. Τπνβνιή Αίηεζεο Πξόηαζεο – Γήισζεο (επηζπλάπηεηαη). 
2. Αλαιπηηθόο πίλαθαο ζηνηρείσλ απόδεημεο εκπεηξίαο, εθόζνλ απαηηείηαη (επηζπλάπηεηαη). 
3. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 
4. Αληίγξαθν βαζηθνύ Σίηινπ πνπδώλ. 
5. Αληίγξαθα ινηπώλ ηίηισλ ζπνπδώλ, πηζηνπνηήζεσλ θαη βεβαηώζεσλ πξνϋπεξεζίαο, θαζώο θαη θάζε άιιν 

ζηνηρείν πνπ ζα ηεθκεξηώλεη ηα ζηνηρεία πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθό. 

* Απνδεηθηηθά ζηνηρεία απόδεημεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο: 

Α. Γηα επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα. Δθόζνλ από ηε βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα δελ πξνθύπηεη ε 
εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ζύκβαζεο ή δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ λα θαιύπηεη 

ελδεηθηηθώο ηε δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 
Β. Γηα επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην δεκόζην ηνκέα. 
Βεβαίσζε ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο ή/θαη ζύκβαζε κε ην θνξέα απαζρόιεζεο, από όπνπ λα απνδεηθλύεηαη ην 
ρξνληθό δηάζηεκα θαη ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο. 

** Απνδεηθηηθά ζηνηρεία απόδεημεο εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο: 

Η έξεπλα ή ε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα κπνξεί λα ιεθζεί σο ρξόλνο εκπεηξίαο ππό ηελ 
απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη:  
Βεβαίσζε ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο από όπνπ λα απνδεηθλύνληαη γηα θάζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα ή έξγν, ν ηίηινο 

θαη ε δηάξθεηά ηνπ, ν ρξόλνο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ, ε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ νπνία ζπλδεόηαλ ν 
ππνςήθηνο κε ην θνξέα, ν επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη ην εξεπλεηηθό αληηθείκελν απαζρόιεζεο. Δθόζνλ από ηα 

παξαπάλσ δελ πξνθύπηεη ην εξεπλεηηθό αληηθείκελν απαζρόιεζεο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε Βεβαίσζεο ηνπ 
επηζηεκνληθνύ ππεπζύλνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα θάζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα, ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο, ν ρξόλνο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπόλεζε ή νινθιήξσζε ηνπ 
έξγνπ.  
Δίλαη απηνλόεην όηη ηα αλσηέξσ ζρεηηθά κε ηα είδε εκπεηξίαο (επαγγεικαηηθή, εξεπλεηηθή) ηζρύνπλ εθόζνλ ν 
ππνςήθηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θαηείρε ηνλ απαηηνύκελν από ηελ πξνθήξπμε βαζηθό ηίηιν 

ζπνπδώλ ή ηελ απαηηνύκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα ή βεβαίσζε. 
Οη άλδξεο ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί 
λόκηκα απ’ απηέο ή λα έρνπλ ιάβεη αλαβνιή γηα όιν ην ρξόλν δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. 
Η ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζα γίλεηαη είηε κε θπζηθή 
παξνπζία είηε ηαρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε: Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ιλζηηηνύην Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

Δγλαηία 156, Θεζζαινλίθε, ΣΘ 1591 ΣΚ 54006, Πύξγνο Οηθνλνκηθνύ, 5νο όξνθνο, γξαθείν 506, έσο ηηο 
26/07/2019, Γεπηέξα - Παξαζθεπή θαη ώξεο 11.00-12.30. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξόηαζεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ηειεθσληθά ζην 2310 
891796. 
 

Η αμηνιόγεζε ησλ ππνβαιιόκελσλ πξνηάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηξηκειή επηηξνπή αμηνιόγεζεο. 
 

Ο Τπνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα (απόθαζε απνδνρήο απνηειεζκάησλ) 
δηθαηνύηαη λα πξνζθύγεη (είηε κε θπζηθή παξνπζία είηε ηαρπδξνκηθά) ζην ΔΠΙ (Πύξγνο Οηθνλνκηθνύ, Γξαθείν 506) 

εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηεο απόθαζεο απνδνρήο.  
Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα ζηνηρεία ηνπ αηνκηθνύ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο θαη ζηα έγγξαθα 

αμηνιόγεζεο – βαζκνιόγεζεο, ηόζν ησλ ηδίσλ όζν θαη ησλ ινηπώλ ζπλππνςεθίσλ ηνπο, θαηόπηλ γξαπηήο ηνπο 
αίηεζεο εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 5 ηνπ Ν. 2690/1999 θαη 5 παξ. 2 ζηνηρ. ε’ ηνπ Ν. 2472/1997. 
 

Ο Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ηνπ Δξεπλεηηθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ιλζηηηνύηνπ (ΔΠΙ)  

Δθαξκνζκέλσλ Κνηλσληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 
 

Καζεγεηήο, Δπηύρηνο αξηδεηάθεο 
 

 

ΑΔΑ: ΩΔΒΒ469Β7Ι-ΞΜΣ
19PROC005265953 2019-07-12



 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Από ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη εκπξόζεζκα θαη παξαδεθηά θαηά ηα αλσηέξσ, επηιέγεηαη εθείλε πνπ 

θξίλεηαη πην θαηάιιειε θαη ζπλάπηεηαη ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ηνλ/ηνπο επηιερζέληα/ληεο ζηε βάζε 
ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο. 

2. Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνηάζεηο/ελζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνύλ κέρξη ηελ νξηδόκελε εκεξνκελία 
θαη ώξα. ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή απνζηνιήο κε ηαρπκεηαθνξά ην εκπξόζεζκν 

θξίλεηαη κε βάζε ηελ αλαθεξόκελε ζην θάθειν απνζηνιήο εκεξνκελία, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα 

παξαιεθζεί από ην ΔΠΙ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνύζαο. Σν ΔΠΙ 
νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινύλ. 

3. Αληηθαηάζηαζε ηεο πξόηαζεο ή δηόξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρόλ ειιεηπόλησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ. 

4. Γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ησλ νπνίσλ νη ηίηινη ζπνπδώλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθώλ θαη 
κεηαπηπρηαθώλ) απνηεινύλ απαηηνύκελν ή ζπλεθηηκώκελν ηππηθό πξνζόλ θαη έρνπλ ρνξεγεζεί από 

ηδξύκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ, πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ. 
Δπηπξόζζεηα, όηαλ ζηελ πξόζθιεζε πξνβιέπεηαη θιίκαθα βαζκνιόγεζεο/κνξηνδόηεζεο ηνπ βαζκνύ ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδώλ, είλαη απαηηνύκελν λα πξνζθνκίδεηαη θαη πηζηνπνηεηηθό αληηζηνηρίαο βαζκνινγίαο πνπ 

εθδίδεηαη από ην ΓΟΑΣΑΠ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίδεηαη ην πηζηνπνηεηηθό αληηζηνηρίαο 
βαζκνινγίαο, αιιά κόλν ηα πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, ε πξόηαζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ δελ 

απνξξίπηεηαη, απιώο δε βαζκνινγείηαη ην ζπγθεθξηκέλν δεηνύκελν πξνζόλ. 
5. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηαδηθαζία πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ 

ηεο παξνύζεο δελ είλαη δηαγσληζηηθή, ελώ ε ηπρόλ επηινγή αληηζπκβαιιόκελνπ έρεη ηνλ ραξαθηήξα 
απνδνρήο πξόηαζεο θαη όρη «πξόζιεςεο». Η δηαδηθαζία ηεο πξόζθιεζεο ζα νινθιεξσζεί κε ζύληαμε 

πίλαθα θαηάηαμεο ελώ όζνη επηιεγνύλ ζα εηδνπνηεζνύλ θαη’ ηδίαλ. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο επηιέγεηαη 
θαηά ζεηξά ε πξόηαζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ α) κε ηε κεγαιύηεξε εκπεηξία β) κε ην κεγαιύηεξν βαζκό ζην 

βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ γ) κε ην κεγαιύηεξν βαζκό ζην κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ. 
6. Τπνβιεζείζα πξόηαζε, ε νπνία δελ πιεξνί ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ηεο πξόζθιεζεο, δε βαζκνινγείηαη 

θαη απνξξίπηεηαη.  
7. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

αληηθαηάζηαζε ηνπ/ησλ επηιερζέληνο/λησλ κε άιινλ/νπο ελδηαθεξόκελν/νπο ζην πιαίζην ηεο παξνύζεο 

πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζύκθσλα κε ην ζπληαγκέλν πίλαθα θαηάηαμεο. 
8. Σν ΔΠΙ δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο, δεδνκέλνπ όηη επαθίεηαη ζηελ πιήξε 

δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ε ζύλαςε ή κε ζπκβάζεσλ, θαζώο θαη ν αξηζκόο απηώλ, απνθιεηόκελεο 
νηαζδήπνηε αμηώζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

9. Η πηζηνπνίεζε γλώζεο ηνπ ηίηινπ γισζζνκάζεηαο απνδεηθλύεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 ΠΓ 146/2007 

«Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 50/2001 Καζνξηζκόο πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα όπσο απηό ηζρύεη» (ΦΔΚ 185/3.8.2007/η.Α’), ζε ζπλδπαζκό κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1ΠΓ 116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ΠΓ 50/2001…….» (ΦΔΚ 
115/9.6.2006/η.Α’). 

10. Η πηζηνπνίεζε γλώζεο Η/Τ απνδεηθλύεηαη κε βάζε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27 παξ. 6 ηνπ ΠΓ 50/2001 
Καζνξηζκόο πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα όπσο απηό ηζρύεη» (ΦΔΚ A΄ 

39/5.3.2001, ΦΔΚ Α΄ 24/30.01.2013 θαη ΦΔΚ Α΄ 63/9.3.2005). 
11. Ξελόγισζζα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη 

ζπλνδεπόκελα από θσηναληίγξαθα επίζεκεο κεηάθξαζήο ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα.  
12. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αλάζεζε έξγνπ ζε ππαιιήινπο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα, ησλ ΝΠΓΓ, ΝΠΙΓ θ.ιπ. γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Παξάγξαθν 14 ηνπ Άξζξνπ 12 ηεο ΤΑΔΚΔΓ 110427/ΔΤΘΤ 

1020/01.11.2016. 
 

 
 

 
Ο Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ηνπ Δξεπλεηηθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ιλζηηηνύηνπ (ΔΠΙ)  

Δθαξκνζκέλσλ Κνηλσληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 
Καζεγεηήο, Δπηύρηνο αξηδεηάθεο 
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ΑΙΣΗΗ  

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ – ΓΗΛΩΗ* 
(κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ γηα ςεπδή δήισζε) 

 
 

 
Δπώλπκν : ……………………………….…………………….... Όλνκα: ………………….…………………………………. 
 
Πηπρίν: ….…….………...................…………………………………………………………………………………………... 
 

Σειηθόο βαζκόο (αξηζκεηηθά, πξνζέγγηζε 2 δεθαδηθώλ): ……………………………………………………………. 
 

Έηνο γέλλεζεο: …………… Σόπνο γέλλεζεο: ……….……..………… Ννκόο: …………….……………..……….… 
 

Όλνκα θαη επώλπκν ηνπ παηέξα: ………………………………………………………………….………………….....…. 
 

Όλνκα θαη επώλπκν ηεο κεηέξαο: …………………………………………….…………..…………………..........….…. 
 

Γηεύζπλζε θαηνηθίαο:  Οδόο: ………………….…… Αξ: …….. Σ.Κ.: ……. Πόιε: ………….…….. Σει.: ……….. 
 
Γηεύζπλζε εξγαζίαο:  Οδόο: ………………….…… Αξ: …….. Σ.Κ.: ……. Πόιε: ………………… Σει.:…..…….. 
 
Κηλεηό ηει. : ……………………….. e-mail: ..……………………………………Α.Φ.Μ………..…………………………... 
 

Να αλαγξαθνύλ ζηελ παξνύζα πξόηαζε-δήισζε θαη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ ηα εμήο 

(ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ ππνςήθην): 

13. Ο αξηζκόο ηνπ πξσηόθνιινπ ηεο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο:  
Δλδηαθέξνληνο:  
 
 

14. Ο/νη  θσδηθόο/νη  ηνπ/ησλ αληηθεηκέλνπ/σλ  έξγνπ πνπ επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε (Α ή Β) 

λα ζπκκεηάζρεηε (Α ή Β) 
(Γηα ζπκκεηνρή ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο αληηθείκελα  
απαηηείηαη μερσξηζηή πξόηαζε θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο) 

 

 
                                                               Γειώλσ ππεύζπλα όηη  νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη  ζην ζύλνιν  
                                                                    ησλ εληύπσλ απηήο ηεο πξόηαζεο είλαη αθξηβείο θαη αιεζείο. 
 

 
                                                                                                          ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
 

Ηκεξνκελία :   ___/___/2019 
 

 
πλεκκέλα ππνβάιισ :  1. 
                                   2.  
               
 

 
 

 

 
 

*Η ειιηπήο ζπκπιήξσζε ηεο πξόηαζεο-δήισζεο απνηειεί θξηηήξην απνθιεηζκνύ. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

(Καηαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν όιε ε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξόζθιεζεο εκπεηξία εθόζνλ 
απαηηείηαη) 

α/α Από Έσο 
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Μ
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 ΤΝΟΛΟ 
 

............. ............. ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (3) 
 

 

(1) πκπιεξώλεηαη Δπ. γηα επαγγεικαηηθή εκπεηξία, Δξ. γηα εξεπλεηηθή εκπεηξία θαη Γ. γηα δηδαθηηθή εκπεηξία.   

(2) Μόλν γηα ηελ πεξίπησζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ζπκπιεξώλεηαη θαηά πεξίπησζε κε «Ι» ή «Γ», αλάινγα 
κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο, όπνπ Ι: Ιδησηηθόο ηνκέαο, Φπζηθά Πξόζσπα ή Ννκηθά Πξόζσπα 

Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (εηαηξείεο θηι.)· Γ: Γεκόζηνο ηνκέαο, ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνύ ή 

ΝΠΙΓ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη ή θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 
1 ηνπ Ν. 2527/1997. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα ειεύζεξν επαγγεικαηία, ζπκπιεξώλεηαη κε ηελ έλδεημε «Δ». 

(3) πκπιεξώλεηαη ην ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ. Δθόζνλ ζηε ζηήιε (β) πξνθύπηεη εκπεηξία, ην 
ζύλνιν ησλ εκεξώλ απαζρόιεζεο δηαηξείηαη δηά ηνπ 25 (αλ ε εκπεηξία έρεη ππνινγηζηεί σο αξηζκόο εκεξνκηζζίσλ) 

ή δηά ηνπ 30 (αλ ε εκπεηξία έρεη ππνινγηζηεί σο ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο έσο ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο απαζρόιεζεο) θαη ην αθέξαην απνηέιεζκα πξνζηίζεηαη ζην ζύλνιν ησλ κελώλ 

απαζρόιεζεο ηεο ζηήιεο (α). 
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