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                                                                                  Θεζζαλονίκη:  20/08/2019 

    Αριθμ. Πρωη.: 17460 

  

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ  

    (ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΡΔΤΝΩΝ) 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

O Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαη' 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 50, 54 πεξ. ηβ’ θαη 64 ηνπ Ν.4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/4-8-

2017), ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ απηνρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ (Μεηαπηπρηαθό κε δίδαθηξα) 

κε ηίηιν: «Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (Π.Μ.Σ.) ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη 

Διεγθηηθή», ηνπ Τκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο, ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε Γηεπζπληή ηνλ Καζεγεηή θ. Φξήζην 

Ι. Νεγθάθε, έρνληαο ππόςε ηελ Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο κε ΑΓΑ 6ΒΣΗ469Β7Ι-ΓΧ4, 

θαη’ εθαξκνγή ηεο ππ' αξηζκ. 27/12-7-2019 απόθαζεο ζπλεδξίαζεο ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο 

Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο,  θαη΄ εθαξκνγή  ηεο ππ. αξηζκ. 259/23-07-2019 απόθαζεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. (Δπηηξνπή Δξεπλώλ), πξνζθαιεί ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο λα απαζρνιεζνύλ, κεηά από δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο βηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ, 

ηίηισλ ζπνπδώλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ, κε ζύμβαζη ανάθεζης έργοσ ιδιωηικού δικαίοσ, 

σο εμήο: 

 

Έλαλ (1) εμσηεξηθό ζπλεξγάηε, γηα ηελ παξνρή έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηνπ πξναλαθεξόκελνπ απηνρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ, πνπ ζα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο θαη κε εηδηθόηεξν παξαδνηέν έξγν σο 

εμήο: 

 Οικονομική Διατείριζη και Έλεγτο ηοσ έργοσ ηοσ «Προγράμμαηος Μεηαπηστιακών 

Σποσδών ζηην Εθαρμοζμένη Λογιζηική και Ελεγκηική» 
 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ έγθξηζε ηεο αλάζεζεο θαη κέρξη δύν (2) κήλεο, κε ζπλνιηθή 

πξνβιεπόκελε ακνηβή ύςνπο 3.000€ (ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ), (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη 

ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ), κε δπλαηόηεηα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο γηα έσο θαη ίζν κε ην σο άλσ 

ρξνληθό δηάζηεκα κε αλάινγε ακνηβή ή κε ακνηβή πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί, κεηά από έγθξηζε ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη εθάζηνηε πξνϋπνζέζεηο ηνπ Νόκνπ 

 

Απαιηούμενα ησπικά και οσζιαζηικά προζόνηα: 

1. Καηνρή Πηπρίνπ Α.Δ.Ι. Οηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκνπ θαη αληηζηνίρνπ 

ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο. (Σε περίπηωζη ποσ ο ηίηλος ζποσδών έτει τορηγηθεί από 

Πανεπιζηήμιο ηης αλλοδαπής θα πρέπει να σποβληθούν επιπροζθέηως και οι νόμιμες βεβαιώζεις 

ιζοηιμίας και ανηιζηοιτίας). 

2. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ κε έκθαζε ζηα αληηθείκελα: (α) βαζηθέο έλλνηεο ηεο πιεξνθνξηθήο, (β) 

ρξήζε ηνπ Η/Υ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ, (γ) επεμεξγαζία θεηκέλνπ, (δ) ππνινγηζηηθά θύιια, (ε) 

βάζεηο δεδνκέλσλ, (ζη) παξνπζηάζεηο θαη (δ) ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ, θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ. 
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Η γλώζε ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ δηαπηζηώλεηαη κε έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο 

ηξόπνπο: α) Πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ πνπ εθδίδνληαη από θνξείο, νη 

νπνίνη πηζηνπνηνύληαη από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ (ΔΟΠΠΔΠ) [πξώελ Οξγαληζκό Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(Ο.Δ.Δ.Κ.)], Οξγαληζκό Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), ή έρνπλ 

εθδνζεί από ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. β) Τίηινπο ζπνπδώλ ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ, όπσο απηνί 

αλαθέξνληαη θαησηέξσ. γ) Τίηινπο ζπνπδώλ, βαζηθνύο ή/ θαη κεηαπηπρηαθνύο Παλεπηζηεκηαθήο 

ή/θαη Τερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη νη 

ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη΄ επηινγή, 

Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ. Καζέλα από ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απόθηεζεο ηίηινπ ζπνπδώλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ) είηε 

Τερλνινγηθήο (ΤΔ) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη 

ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά. Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Τερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο απνδεηθλύνπλ επαξθώο ηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ αθόκε θαη κε κόλε ηελ ππνβνιή 

βεβαηώζεσλ ηκεκάησλ ΑΔΙ θαη ΤΔΙ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη όηη παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο, ζε 

πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Η/Υ. δ) 

Γίλνληαη δεθηά επίζεο πηζηνπνηεηηθά γλώζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνύ Η/Υ πνπ ρνξεγνύληαη από 

θνξείο ηεο αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζπλνδεύνληαη από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ 

Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. πεξί ηεο αληηζηνίρηζεο ηνπο. 

3. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 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. 

4. Απνδεδεηγκέλε, ηνπιάρηζηνλ επηά (7) ρξόληα, πξνϋπεξεζία ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηό ηεο 

ππό πιήξσζε ζέζεο, θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ε νπνία ζα βεβαηώλεηαη κε 

ηελ πξνζθόκηζε βεβαίσζεο αζθαιηζηηθνύ θνξέα γηα ην ελ ιόγσ ρξνληθό δηάζηεκα. 

 

σνεκηιμώμενα πρόζθεηα προζόνηα-κριηήρια: 

1. Άδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Λνγηζηή-Φνξνηερληθνύ (Α' Τάμεσο). 

2. Γίπισκα Ιλζηηηνύηνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ (ΙΔΣΟΔΛ). 

3. Δκπεηξία ζε νξγάλσζε θαη επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ/ππεξεζηώλ. (Η ζρεηηθή εκπεηξία 

δύλαηαη λα απνδεηρζεί από ζρεηηθέο ζπνπδέο είηε από αλάινγε επηκόξθσζε ή από επαγγεικαηηθή ή 

εξεπλεηηθή εκπεηξία από ηελ πινπνίεζε παξόκνηνπ έξγνπ ή από ζπλδπαζκό απηώλ). 

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία επηπιένλ ησλ επηά  εηώλ θαη έσο 10 έηε ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηό ηεο 

ππό πιήξσζε ζέζεο, θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ε νπνία ζα βεβαηώλεηαη κε 

ηελ πξνζθόκηζε βεβαίσζεο αζθαιηζηηθνύ θνξέα γηα ην ελ ιόγσ ρξνληθό δηάζηεκα. 

5. 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. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 05/09/2019 ζηε  Γξακκαηεία 

ηνπ ΠΜΣ ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή ηνπ Τκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη 

Φξεκαηννηθνλνκηθήο, ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, γξαθείν 431 (4
νο

 όξνθνο), 

θηήξην ΗΘ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Δγλαηίαο 156, Θεζζαινλίθε, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. Αίηεζε θαη αλαιπηηθόο Πίλαθαο Σηνηρείσλ Απόδεημεο ηεο Δκπεηξίαο* (ιήςε αξρείνπ από ην 

ζρεηηθό ζύλδεζκν) 

2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 
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3. Πξσηόηππνπο ηίηινπο ζπνπδώλ ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηώλ ή λνκίκσο επηθπξσκέλσλ  

θσηναληηγξάθσλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο, ζπλνδεπόκελσλ από ηελ επίζεκε κεηάθξαζε 

ηνπο (βι. ιεπηνκεξώο θαησηέξσ). 

4. Βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά ή άιιν πξόζζεην απνδεηθηηθό ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ 

γλώζεηο θαη επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο (πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα λόκηκα θσηναληίγξαθα). 

5. Η ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν ηεο ππό πιήξσζε ζέζεο επαγγεικαηηθή εκπεηξία απνδεηθλύεηαη σο 

εμήο: 

α. Σηηο πεξηπηώζεηο, θαηά ηηο νπνίεο απηή αληηζηνηρεί ζε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο, κε ηελ 

πξνζθόκηζε (i) βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα (βεβαίσζε, εθηύπσζε ελζήκσλ θιπ.) 

θαη (ii) βεβαίσζεο εξγνδόηε κε ηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη ην αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζεο ή 

αληίγξαθν ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο. 

β. Σηηο πεξηπηώζεηο, θαηά ηηο νπνίεο απηή αληηζηνηρεί ζε κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο (π.ρ. 

απαζρόιεζε κε ζύκβαζε έξγνπ, άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο), κε ηελ πξνζθόκηζε (i) 

βεβαίσζεο έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο (ii) βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα (βεβαίσζε, 

εθηύπσζε ελζήκσλ, θιπ) θαη (iii) ησλ ηπρόλ ζπλαθζεηζώλ ζπκβάζεσλ. 

γ. Σηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο απηή αληηζηνηρεί ζε ππεξεζίεο παξαζρεζείζεο κε ηίηιν θηήζεο 

(πξώελ απνδείμεηο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο), κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ ζπλαθζεηζώλ ζπκβάζεσλ. 

 

*Τν δηθαηνινγεηηθό (1) ππνρξεσηηθά ζπκπιεξώλεηαη κόλν ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ην νπνίν 

δηαηίζεηαη είηε από ηε Γξακκαηεία ηνπ ΔΛΚΔ ζε έληππε κνξθή, είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (www.uom.gr) ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη:  

 Δάλ πξόθεηηαη γηα εκεδαπά δηνηθεηηθά έγγξαθα ππνβάιινληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα  ησλ 

πξσηόηππσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβώλ αληηγξάθσλ ηνπο. 

 Δάλ πξόθεηηαη πεξί ηδησηηθώλ εγγξάθσλ ππνβάιινληαη επθξηλή θσηναληίγξαθα από αληίγξαθα 

απηώλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν ή επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηόηππσλ 

ηδησηηθώλ εγγξάθσλ, ηα νπνία θέξνπλ ζεώξεζε από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή. 

 Δάλ πξόθεηηαη πεξί αιινδαπώλ εγγξάθσλ, ππνβάιινληαη κε επίζεκε κεηάθξαζε απηώλ ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα. Τα έγγξαθα απηά ππνβάιινληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα από 

θσηναληίγξαθα απηώλ πνπ έρνπλ λνκίκσο επηθπξσζεί σο αθξηβή από δηθεγόξν. 

 

Σε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο γηα ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε 

ζθξαγίδα ηνπ Ταρπδξνκείνπ.  

 

Η αμηνιόγεζε ησλ ππνβαιιόκελσλ αηηήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηξηκειή Δπηηξνπή 

Αμηνιόγεζεο. 

 

Τνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ θαη ινηπώλ ζπλνδεπηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα αθνινπζήζεη ζπλέληεπμε 

πνπ ζα δηελεξγήζεη Τξηκειήο Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο κε όζνπο ππνςεθίνπο θξηζεί όηη πιεξνύλ ηηο, 

απαηηνύκελεο από ηελ πξνθήξπμε, πξνϋπνζέζεηο επηινγήο.   

 

Ο ππνςήθηνο, πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα (απόθαζε απνδνρήο-

έγθξηζεο απνηειεζκάησλ), έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθύγεη ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ 

εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλώλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Η απόθαζε απνδνρήο-έγθξηζεο 

απνηειεζκάησλ αλαξηάηαη επίζεο ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ. 

 

Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζώο θαη ζε απηά ησλ ζπλππνςήθησλ 

ηνπο θαηόπηλ γξαπηήο ηνπο αίηεζεο θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2690/1999.  
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Σειίδα 4 από 5 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

ΠΜΣ ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Φξεκαηννηθνλνκηθή (4νο όξνθνο, γξαθείν 431, θηίξην 

ΗΘ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Δγλαηίαο 156, ΤΚ: 54636, Θεζζαινλίθε, ηει. 2310 891691-

693, fax: 2310 891649, e-mail: maf@uom.gr, θαηά ηηο εκέξεο Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη θαηά 

ηηο ώξεο 10:00-16:00 θαηά ην νξηζκέλν από ηελ Πξόζθιεζε ρξνληθό δηάζηεκα ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθώλ. 

 

Ο Πρόεδρος 

 ηης Δπιηροπής Δρεσνών και Γιατείριζης ηοσ ΔΛΚΔ 

Ανηιπρύηανης Έρεσνας και Για Βίοσ Δκπαίδεσζης 

 

Καθηγηηής Γημήηριος Υανδράκης 
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Σειίδα 5 από 5 

 

 

 

 

 

 

 

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. Σηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή απνζηνιήο κε ηαρπκεηαθνξά, 

ν ΔΛΚΔ 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 ή ζπλεθηηκώκελν ηππηθό πξνζόλ 

θαη έρνπλ ρνξεγεζεί από ηδξύκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ, πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά 

αλαγλώξηζεο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ. Σηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηίηινπ ζπνπδώλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ζπλεθηηκώκελνπ πξνζόληνο, ν νπνίνο έρεη ρνξεγεζεί από ηδξύκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη δε 

ζπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ, ε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ δελ 

απνξξίπηεηαη, αιιά δελ βαζκνινγείηαη ην ζπλεθηηκώκελν πξνζόλ. 

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. Σπλεπώο 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. Σε 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. Ο ΔΛΚΔ 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. 

10. Η πηζηνπνίεζε γλώζεο ηνπ ηίηινπ γισζζνκάζεηαο απνδεηθλύεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ. 50/2001, όπσο απηό ηζρύεη ζήκεξα (άξζξ. 28). 

 

Ο Πρόεδρος 

 ηης Δπιηροπής Δρεσνών και Γιατείριζης ηοσ ΔΛΚΔ 

Ανηιπρύηανης Έρεσνας και Για Βίοσ Δκπαίδεσζης 

 

 

Καθηγηηής Γημήηριος Υανδράκης 
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