
  

 

Θεζζαινλίθε, 18/10/2019 

   Αξηζκ. Πξση.: 46 

 

Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ 

για ηην Σεσνική Τποζηήπιξη ηος Δπεςνηηικού Πανεπιζηημιακού Ινζηιηούηος (ΔΠΙ)  

Δθαπμοζμένων Κοινωνικών και Οικονομικών Δπιζηημών ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

 

Σν Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ιλζηηηνύην (Δ.Π.Ι.) Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ 

Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ΠΑ.ΜΑΚ.)  

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 αλάγθε ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ Δ.Π.Ι. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζην πιαίζην ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4485/2017, 

4. Σελ ππ’ αξίζκ. 1/4.9.2019 (Θέκα 14
ν
) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Π.Ι ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα παξάζρνπλ έξγν κεηά από δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο βηνγξαθηθώλ 

ζεκεησκάησλ, ηίηισλ ζπνπδώλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ, κε ζύκβαζε αλάζεζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 

σο εμήο: 

Έλαλ (1) εμσηεξηθό ζπλεξγάηε ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ΔΠΙ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

δύν κελώλ (2) από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη πάλησο όρη πέξαλ ηεο 31.12.2019,  κε δπλαηόηεηα 

ζπλέρηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο γηα έσο θαη ίζν κε ην σο άλσ ρξνληθό δηάζηεκα κε αλάινγε ακνηβή ή ακνηβή πνπ 

ζα πξνζδηνξηζηεί, κεηά από έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη εθάζηνηε 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ Νόκνπ.  

Σν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εθαξκνγώλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ΔΠΙ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4485/2017. 

Η δηαδηθαζία αλάζεζεο ζα γίλεη έπεηηα από ηε ζπιινγή θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ. Ο 

ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Δ.Π.Ι. ΠΑΜΑΚ αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ 3.000,00 επξώ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.) γηα παξνρή αλεμάξηεησλ 

ππεξεζηώλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν κελώλ (2) από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη πάλησο όρη πέξαλ ηεο 

31.12.2019 θαη ε δαπάλε ζα θαιπθζεί από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ µε ηίηιν «Λεηηνπξγία ΔΠΙ».  
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Ι. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΤΙΑΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ   

 Καηνρή πηπρίνπ Α.Δ.Ι. ή ΣΔΙ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή πηπρίνπ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο άιινπ 

ζπλαθνύο Σκήκαηνο A.Δ.Ι. ή ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκνπ θαη αληηζηνίρνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο 

αιινδαπήο. 

 Καηνρή Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ζπνπδώλ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ή ζηελ 

Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο 

αιινδαπήο.  

 Άξηζηε γλώζε αγγιηθήο.  Η γλώζε απηή ζα πηζηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηα εθ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Γ. 

50/2001 νξηδόκελα, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα Π.Γ. 116/2006 (ΦΔΚ 115 η.Α΄/09.06.2006) θαη Π.Γ. 

146/2007 (ΦΔΚ 185 η.Α’ /03.08.2007) θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

 Απνδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηό ηεο 

ππό πιήξσζεο ζέζεο θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.  

 

ΙΙ. ΤΝΔΚΣΙΜΩΜΔΝΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

- ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

 Βαζκόο πηπρίνπ (ππό ζεκείν Ι απαηηνύκελν πξνζόλ).      

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία, έσο ηεζζάξσλ (4) εηώλ (48 κήλεο), ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηό ηεο 

ππό πιήξσζεο ζέζεο (ππό ζεκείν Ι απαηηνύκελν πξνζόλ).       

 Πηζηνπνηήζεηο, έσο ηξεηο (3), ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηό ηεο ππό πιήξσζεο ζέζεο.     

 εκηλάξηα-επηκνξθώζεηο, έσο δέθα (10), ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηό ηεο ππό πιήξσζεο ζέζεο.     

 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 25 (Βαζκόο * 2,5 κνλάδεο) 

2 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία  36 (0,75 κνλάδα αλά κήλα)  

3 Πηζηνπνηήζεηο (π.ρ. CISA, PMP, MCTS θ.α.) 18 (6 κνλάδεο αλά πηζηνπνίεζε) 

4 εκηλάξηα – επηκνξθώζεηο  5 (0,5 κνλάδα αλά ζεκηλάξην - επηκόξθσζε) 

5 πλέληεπμε 16 

 ΤΝΟΛΟ 100 

 

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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ΙΙΙ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Τπνβνιή Αίηεζεο Πξόηαζεο – Γήισζεο (επηζπλάπηεηαη). 

2. Αλαιπηηθόο πίλαθαο ζηνηρείσλ απόδεημεο εκπεηξίαο (επηζπλάπηεηαη). 

3. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

4. Αληίγξαθα Σίηισλ πνπδώλ. 

5. Αληίγξαθα 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 ιδιωηικό ηομέα. 

Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα. Δθόζνλ από ηε βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα δελ 

πξνθύπηεη ε εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ζπκβάζεσλ ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ 

λα θαιύπηνπλ ηε δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

Β. Γηα επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην δημόζιο ηομέα. 

Βεβαίσζε ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο ή/θαη ζύκβαζε κε ην θνξέα απαζρόιεζεο, από όπνπ λα απνδεηθλύεηαη ην 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο. 

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. Πξνο απόδεημε 

ησλ αλσηέξσ πξνζθνκίδεηαη Πηζηνπνηεηηθό ηξαηνινγίαο ηύπνπ Α΄. 

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, 5
νο

 όξνθνο, γξαθείν 

506, έσο ηηο 25/10/2019, Γεπηέξα - Παξαζθεπή θαη ώξεο 11.00-12.00. 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 Αναπληπωηήρ Γιεςθςνηήρ ηος Δπεςνηηικού Πανεπιζηημιακού Ινζηιηούηος (ΔΠΙ)  

Δθαπμοζμένων Κοινωνικών και Οικονομικών Δπιζηημών ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

Καθηγηηήρ, Δςηύσιορ απηζεηάκηρ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από ηηο αηηήζεηο, πνπ ππνβάιινληαη εκπξόζεζκα θαη παξαδεθηά ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, επηιέγεηαη 

εθείλε, πνπ θξίλεηαη πην θαηάιιειε θαη ζπλάπηεηαη ζύκβαζε αλάζεζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε ηνλ/ηνπο 

επηιερζέληα/ληεο. 

2. Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη αηηήζεηο, πνπ ζα παξαιεθζνύλ κέρξη ηελ παξαπάλσ νξηδόκελε εκεξνκελία 

θαη ώξα. ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή απνζηνιήο κε ηαρπκεηαθνξά, ην ΔΠΙ νπδεκία επζύλε 

θέξεη γηα ην ρξόλν θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ ησλ αηηήζεσλ, πνπ ζα απνζηαινύλ. 

3. Αληηθαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ή δηόξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρόλ ειιεηπόλησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

4. Γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ησλ νπνίσλ νη ηίηινη ζπνπδώλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθώλ θαη 

κεηαπηπρηαθώλ) απνηεινύλ απαηηνύκελν ηππηθό πξνζόλ θαη έρνπλ ρνξεγεζεί από ηδξύκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ, 

πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ.  

5. Η έιιεηςε ή ε κε εκπξόζεζκε πξνζθόκηζε ησλ σο άλσ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ απόδεημε 

απαηηνύκελνπ ηππηθνύ ή/θαη νπζηαζηηθνύ πξνζόληνο νδεγεί ζηελ απόξξηςε ηεο ππνςεθηόηεηαο, ρσξίο απηή 

λα αμηνινγεζεί θαη λα βαζκνινγεζεί γηα ηα ζπλεθηηκώκελα πξνζόληα. πλεπώο ππνβιεζείζα αίηεζε, ε 

νπνία δελ πιεξνί ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ηεο πξόζθιεζεο, δελ αμηνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη. 

6. Όζνη ππνςήθηνη πιεξνύλ ηα απαηηνύκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα, ζα αμηνινγεζνύλ θαη ζα 

βαζκνινγεζνύλ βάζεη ησλ ζπλεθηηκώκελσλ πξνζόλησλ θαη θξηηεξίσλ. 

7. Η δηαδηθαζία ηεο πξόζθιεζεο ζα νινθιεξσζεί κε ζύληαμε πίλαθα θαηάηαμεο, ελώ όζνη επηιεγνύλ ζα 

εηδνπνηεζνύλ θαη’ ηδίαλ. 

8. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο, ην πξνϋπνινγηζζέλ πνζό ηεο λέαο ζύκβαζεο ζα είλαη αλάινγν 

ηνπ πνζνύ ηεο πξνεγνύκελεο ζε ζρέζε κε ην δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο. 

9. 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, απνθιεηνκέλεο νηαζδήπνηε 

αμηώζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

Ο Αναπληπωηήρ Γιεςθςνηήρ ηος Δπεςνηηικού Πανεπιζηημιακού Ινζηιηούηος (ΔΠΙ)  

Δθαπμοζμένων Κοινωνικών και Οικονομικών Δπιζηημών ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

Καθηγηηήρ, Δςηύσιορ απηζεηάκηρ 
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