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 Θεςςαλονίκη:  25/02/2021 
 Αριθμ. Πρωτ.: 4918 
  

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ  

    (ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ) 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

O Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ρανεπιςτθμίου 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: «Ενοποίθςθ των 
υποζργων διαχείριςθσ των παλαιϊν ΡΜΣ και ΔΡΜΣ του Τμιματοσ Λογιςτικισ και 
Χρθματοοικονομικισ», του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ με Διευκυντι τον Κακθγθτι κ. 
Χ.Ι.Νεγκάκθ, ζχοντασ υπόψθ τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με ΑΔΑ ΨΥΞ5469Β7Ι-ΙΟΞ, κατ’ 
εφαρμογι τθσ υπ' αρικμ. 11/11-02-2021 απόφαςθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ 
Λογιςτικισ και τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ,  
κατϋ εφαρμογι  τθσ υπ. αρικμ. 320/25-02-2021 απόφαςθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 
του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπι Ερευνϊν), προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να απαςχολθκοφν, μετά από 
διαδικαςία γραπτϊν εξετάςεων και αξιολόγθςθσ βιογραφικϊν ςθμειωμάτων, τίτλων ςπουδϊν και 
λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, με ςφμβαςη ανάθεςησ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου, ωσ εξισ: 
 
Ζναν (1) εξωτερικό ςυνεργάτθ, για τθν παροχι ζργου διοικητικήσ υποςτήριξησ, ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ του προαναφερόμενου αυτοχρθματοδοτοφμενου ζργου, το οποίο ςυνίςταται, 
ενδεικτικϊσ ςε: 
 

 Ειςθγιςεισ και ςφνταξθ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων Συντονιςτικισ Επιτροπισ & Επιτροπϊν 
αξιολόγθςθσ (π.χ. αιτιςεων υποψθφίων φοιτθτϊν, απαλλαγισ από τα τζλθ φοίτθςθσ, αιτιςεων 
υποψιφιων διαχειριςτϊν ζργου) 

 Σφνταξθ και δθμοςίευςθ ανακοινϊςεων, προςκλιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, 
προκθρφξεων, διαγωνιςμϊν κ.λ.π. 

 Διαχείριςθ δεδομζνων φοιτθτϊν (ςυλλογι, διατιρθςθ και χριςθ δεδομζνων με αςφάλεια και 
ςφμφωνα με τθ νομοκεςία) 

 Διαχείριςθ δεδομζνων μακθμάτων (π.χ. ωρολόγιο πρόγραμμα, δθλϊςεισ μακθμάτων, 
παρουςιολόγια, βακμολόγια, υποτροφίεσ) 

 Διαχείριςθ ιςτοτόπων ΡΜΣ  

 Διαχείριςθ αιτθμάτων (φοιτθτϊν, μελϊν ΔΕΡ, Εξωτερικϊν Συνεργατϊν, Ρελατϊν) 

 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων (π.χ. ορκωμοςίασ) 

 Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ προωκθτικϊν ενεργειϊν ΡΜΣ 

 Ραρακολοφκθςθ προχπολογιςμϊν κφκλων ςπουδϊν του ΡΜΣ 

 Σφνταξθ αιτθμάτων, εντολϊν πλθρωμισ κλπ προσ τον Ε.ΛΚ.Ε, για τθν οικονομικι διαχείριςθ του 
Ρ.Μ.Σ. 

 Οργάνωςθ διοικθτικϊν φακζλων ςε περιπτϊςεισ ςφναψθσ ςυμβάςεων προμθκειϊν ι 
υπθρεςιϊν για τισ ανάγκεσ του ΡΜΣ 
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 Σφνταξθ και ενθμζρωςθ μθτρϊου παγίων 

 Διαχείριςθ αρχείου νομοκεςίασ (π.χ. ιδρυτικά ΦΕΚ, νομοκεςία απαλλαγϊν από τα τζλθ 
φοίτθςθσ, εγκφκλιοι ΛΑΕΚ, αποφάςεισ ςυλλογικϊν οργάνων ΡΑΜΑΚ) 

 Διαχείριςθ αρχείου πρότυπων εντφπων (π.χ. εντφπων ΕΛΚΕ)& οδθγιϊν (π.χ. οδθγίεσ ΑΔΙΡ) 

 Σφνταξθ και ενθμζρωςθ οδθγιϊν εργαςίασ ΡΜΣ 

 Ζλεγχοσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ διεργαςιϊν ΡΜΣ 
 
για το χρονικό διάςτθμα από τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ και μζχρι δϊδεκα (12) μινεσ, με 
ςυνολικι προβλεπόμενθ αμοιβι φψουσ 19.000€ (δεκαεννζα χιλιάδων ευρϊ), 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ και των νόμιμων κρατιςεων), με δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ 
ςυνεργαςίασ για ζωσ και ίςο με το ωσ άνω χρονικό διάςτθμα με ανάλογθ αμοιβι μετά από 
ζγκριςθ των αρμοδίων οργάνων και εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ του εκάςτοτε 
ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κεςμικοφ πλαιςίου. 
 

Απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα: 
1. Κατοχι Ρτυχίου Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ιςοτίμου και αντιςτοίχου τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ 

ςυναφζσ ωσ προσ τισ κατευκφνςεισ του Τμιματοσ. (Σε περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει 
χορθγθκεί από Ρανεπιςτιμιο τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να υποβλθκοφν επιπροςκζτωσ και οι 
νόμιμεσ βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ). 

2. 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 ΑΣΕΡ τρόπουσ και υπό τισ προχποκζςεισ 
που ορίηει το ΑΣΕΡ, ωσ ακολοφκωσ, με: α) Ριςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ 
Η/Υ που εκδίδονται από φορείσ, οι οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό 
Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ) *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.Ρ.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 Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ, όπωσ αυτοί αναφζρονται 
κατωτζρω. γ) Τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι/ και μεταπτυχιακοφσ Ρανεπιςτθμιακισ ι/και 
Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι 
υποψιφιοι ζχουν παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατϋ 
επιλογι, Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ. Κακζνα από τα τζςςερα αυτά μακιματα 
μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε 
Ρανεπιςτθμιακισ (ΡΕ) είτε Τεχνολογικισ (ΤΕ) Εκπαίδευςθσ είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται ακροιςτικά. Οι υποψιφιοι τθσ Ρανεπιςτθμιακισ, 
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 Ρλθροφορικισ ι του χειριςμοφ Η/Υ. δ) Γίνονται δεκτά επίςθσ πιςτοποιθτικά 
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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.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. περί τθσ 
αντιςτοίχιςισ τουσ 

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

4. Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ζξι (6) ετϊν ςε αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό τθσ υπό 
πλιρωςθσ κζςθσ κατά το χρόνο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν.  

υνεκτιμώμενα πρόςθετα προςόντα-κριτήρια: 

 Κατοχι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςοτίμου και 
αντίςτοιχου τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ ςυναφζσ ωσ προσ τισ κατευκφνςεισ του Τμιματοσ. 
(Σε περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει χορθγθκεί από Ρανεπιςτιμιο τθσ αλλοδαπισ κα 
πρζπει να υποβλθκοφν επιπροςκζτωσ και οι νόμιμεσ βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ). 

 Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ Λογιςτι-Φοροτεχνικοφ. 

 Επαγγελματικι εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ άνω των 6 ετϊν και 
ζωσ 12 ετϊν. 

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

 Ρροφορικι 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 ςυνεκτιμώμενων πρόςθετων προςόντων – κριτηρίων 
Κριτήρια Αξιολόγηςησ Ποςοςτό 

Επιπρόςκετα προςόντα όπωσ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ: (ςφνολο 10%) 

  Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ Λογιςτι-Φοροτεχνικοφ 

 Κατοχι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςοτίμου και 
αντίςτοιχου τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ ςυναφζσ ωσ προσ τισ κατευκφνςεισ του 
Τμιματοσ. (Σε περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει χορθγθκεί από Ρανεπιςτιμιο τθσ 
αλλοδαπισ κα πρζπει να υποβλθκοφν επιπροςκζτωσ και οι νόμιμεσ βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ 
και αντιςτοιχίασ). 

 Εργαςιακι εμπειρία επιπλζον των ζξι (6) και ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν ςε αντικείμενο ςυναφζσ 
με αυτό τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ, κατά τον χρόνο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν, θ οποία 
κα βεβαιϊνεται με τθν προςκόμιςθ βεβαίωςθσ αςφαλιςτικοφ φορζα για το εν λόγω χρονικό 
διάςτθμα. 

 Καλι γνϊςθ τθσ Γαλλικισ γλϊςςασ. Η γνϊςθ αυτι κα πιςτοποιείται ςφμφωνα με τα εκ του 
άρκρου 28 του Ρ.Δ. 50/2001 οριηόμενα, όπωσ τροποποιικθκε με τα Ρ.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 
τ.Αϋ/09.06.2006) και Ρ.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ιςχφει ςιμερα. 
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Γραπτζσ Εξετάςεισ  70% 

Συνζντευξθ  20% 

Σφνολο 100% 

Διαδικαςία αξιολόγηςησ  
Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων που πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ (τυπικά κριτιρια) κα 
πραγματοποιθκεί με γραπτζσ εξετάςεισ, που κα διενεργθκοφν από Τριμελι Επιτροπι 
Αξιολόγθςθσ. Τον προκαταρκτικό ζλεγχο των αιτιςεων και λοιπϊν ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν 
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κα ακολουκιςει θ γραπτι εξζταςθ που κα διενεργθκεί από Τριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ με 
όςουσ υποψθφίουσ κρικοφν ότι πλθροφν, ςυνεκτιμϊντασ τα πρόςκετα προςόντα-κριτιρια, τισ, 
απαιτοφμενεσ από τθν προκιρυξθ, προχποκζςεισ επιλογισ. Η γραπτι δίωρθ εξζταςθ κα 
πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτη 17 Μαρτίου 2021 ςε τόπο και ϊρα που κα ανακοινωκεί εγκαίρωσ 
μζςω ανάρτθςθσ ςτον ιςτότοπο του Ρανεπιςτθμίου, περιλαμβάνει δε τθν εξζταςθ, βακμολογικι 
κλίμακα από μθδζν (0) ζωσ δζκα (10), των υποψθφίων ςτα γνωςτικά αντικείμενα τθσ κζςθσ όπωσ 
περιγράφονται ςτθν ενότθτα «Εξεταςτζα Φλθ». Στθν ςυνζχεια, οι επιτυχόντεσ ςτισ γραπτζσ 
εξετάςεισ κα κλθκοφν ςε προςωπικι ςυνζντευξθ από τθν Τριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.   
  
Εξεταςτζα φλη 
Η φλθ που κα εξεταςκοφν οι υποψιφιοι περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  
1. Χρηματοοικονομική Λογιςτική 
Ειςαγωγικζσ και εννοιολογικζσ ζννοιεσ. Θεωρθτικό πλαίςιο τθσ Χρθματοοικονομικισ Λογιςτικισ. 
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ και ΔΡΧΑ. Λογιςτικόσ Κφκλοσ. Λογαριαςμοί απαιτιςεων, 
αποκεμάτων, ενςϊματων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων άχλα περιουςιακά ςτοιχεία ςφμφωνα 
με τα ΔΡΧΑ. Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία Ιςολογιςμοφ και παρουςίαςθ ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ . 
Βραχυχρόνιεσ και Μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ. Λογιςτικζσ πολιτικζσ, 
αλλαγζσ ςε λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και λογιςτικά ςφάλματα ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ. Ανάλυςθ 
οικονομικϊν καταςτάςεων      
2. Διοικητική Λογιςτική  
Ειςαγωγικζσ και εννοιολογικζσ ζννοιεσ. Διοικθτικι λογιςτικι, επιχειρθματικό περιβάλλον, 
προγραμματιςμόσ και ζλεγχοσ. Ορολογία-ζννοιεσ και κατθγορίεσ δαπανϊν. Συμπεριφορά κόςτουσ-
δαπάνθσ, ανάλυςθ κόςτουσ-δαπάνθσ, επίπεδο δραςτθριότθτασ, παροχι υπθρεςίασ και κζρδοσ. 
Εταιρικι πορεία και κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν. Κοςτολόγθςθ τμθμάτων υπθρεςιϊν. Σφνταξθ 
προχπολογιςμϊν - πλαίςιο κατάρτιςθσ και ερμθνείασ, προχπολογιςτικά και απολογιςτικά 
δεδομζνα. Κατάρτιςθ ταμειακϊν προχπολογιςμϊν, προχπολογιςμϊν εςόδων και εξόδων-
δαπανϊν. Pro Forma οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ρροχπολογιςμοί επενδφςεων κεφαλαίου. Ρίνακασ 
ιςορροπθμζνθσ ςτοχοκζτθςθσ. Κατάρτιςθ αναφορϊν κατά τμιματα και αποκζντρωςθ.           
3. Ελεγκτική και Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ 
Ειςαγωγικζσ και εννοιολογικζσ ζννοιεσ. Κϊδικασ Επαγγελματικισ Δεοντολογίασ. Θεςμικό πλαίςιο 
λειτουργίασ ελζγχου. Εςωτερικόσ ζλεγχοσ. Αρχζσ δειγματολθψίασ για τθν ελεγκτικι 
δειγματολθψία-ελεγκτικι δειγματολθψία. Ελεγκτικά τεκμιρια, φφλλα εργαςίασ, ακολουκοφμενεσ 
ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ. Ζλεγχοσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ. Ζλεγχοσ ςτοιχείων πακθτικοφ και κακαρισ 
κζςθσ. Ζλεγχοσ εςόδων και κερδϊν. Ζλεγχοσ εξόδων και δαπανϊν. Ζλεγχοσ αμοιβϊν και εξόδων 
προςωπικοφ. Ελεγκτικι και πλθροφοριακά ςυςτιματα.       
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τον θλεκτρονικό φάκελο υποψθφιότθτάσ τουσ, από 
26/02/2021  ζωσ 12/03/2021 ςτον ςφνδεςμο που ακολουκεί: 
https://calls.elke.uom.gr/call/20210225-3126037f 

 
Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει τα  εξισ δικαιολογθτικά: 
1.  Βιογραφικό ςθμείωμα 
2. Ρρωτότυπουσ 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). 

https://calls.elke.uom.gr/call/20210225-3126037f
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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 θ γραπτι εξζταςθ 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 τθσ Επιτροπισ 
Ενςτάςεων εντόσ πζντε (5) εργάςιμων ημερών από τθν ανάρτθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ 
Επιτροπισ Ερευνϊν ςτθν ιςτοςελίδα του Ρανεπιςτθμίου 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 ςτο Γραμματεία του 
ΡΜΣ  του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, Εγνατίασ 156, ΤΚ 546 36, Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2310-891693 
και ςτο email: maf@uom.gr, κατά το οριςμζνο από τθν Ρρόςκλθςθ διάςτθμα υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν και κατά τισ ϊρεσ 10:00 - 16:00. 

Ο Πρόεδροσ 
 τησ Επιτροπήσ Ερευνών  

και Διαχείριςησ του ΕΛΚΕ 
Αντιπρφτανησ Ζρευνασ και Δια Βίου Εκπαίδευςησ 

 
Καθηγητήσ Δημήτριοσ Χανδράκησ 
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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 εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 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 ΔΟΑΤΑΡ. 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 ΔΟΑΤΑΡ, 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. Πςοι υποψιφιοι πλθροφν τα απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, κα 
αξιολογθκοφν και κα βακμολογθκοφν βάςει των ςυνεκτιμϊμενων προςόντων και 
κριτθρίων και ςτθν ςυνζχεια κα λάβουν μζροσ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ. 

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. Ο ΕΛΚΕ 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 
Ρ.Δ. 50/2001, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα (άρκρ. 28). 

 
Ο Πρόεδροσ 

 τησ Επιτροπήσ Ερευνών  
και Διαχείριςησ του ΕΛΚΕ 

Αντιπρφτανησ Ζρευνασ και Δια Βίου Εκπαίδευςησ 
 
 

Καθηγητήσ Δημήτριοσ Χανδράκησ 
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