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14o χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΚονδυλίωνΈρευνας του
ΔιεθνούςΠανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΠΜΣ στη Διοίκηση και
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Κωδ. Έργου 80960)» που χρηματοδοτείταιαπό ίδιους πόρους, με
Επιστημονικά Υπεύθυνοτον Καθηγητή Ευάγγελο Χρήστου, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνωέργου,
να απασχολήσει με σύμβασημίσθωσηςέργουέναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα
πληροί συγκεκριμέναπροσόντα, ως ακολούθως:
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
 ΚατοχήΠτυχίου Ελληνικού AEI ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει
αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
 Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας (αναγνωρισμένο πτυχίο επιπέδου Γ1).
 Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων, γ) σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία / προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης (υποστήριξη της λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών).
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία σε διοικητική υποστήριξη υπηρεσιών Ιδρυμάτων
ΑΕΙ.
 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε θέση στήριξης, συντονισμού/ υλοποίησης Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Σημειωτέον ότι για τους ενδιαφερόμενους του παραπάνω υπό προκήρυξη αντικειμένου, των οποίων οι τίτλοι σπουδών
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του
εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α
1
2
3

4

Προσόντα - Κριτήρια

Ελάχιστοςβαθμόςκριτηρίου Συντελεστήςβαρύτηταςκριτηρίου
και βαθμολόγηση
ΒαθμόςΠτυχίου
5 στη 10-βάθμια κλίμακα
10%
ΒαθμόςΜεταπτυχιακού
5 στη 10-βάθμια κλίμακα
10%
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία / επαγγελματική
2 βαθμοί για κάθε μήνα
45%
εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό
απασχόλησης
πλήρωση θέσης (υποστήριξη Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών)
ΔομημένηΣυνέντευξη ως εξής: Α. Γνώσεις σε
Α-20%
35%
διαχείριση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
Β - 15%
Β. Γνώσεις σε διασφάλιση ποιότητας προσωπικών
δεδομένων
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:
Το κύριο αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει να εκτελέσει o «Ανάδοχος» είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
της λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
Οι υποχρεώσεις του «Αναδόχου» αναλύονται ιδίως στα ακόλουθα παραδοτέα:
 Οργάνωση, αρχειοθέτηση και τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
του ΠΜΣ στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
 Παρακολούθηση εκτέλεσης των αποφάσεων των οργάνων των Τμημάτων, της συντονιστικής επιτροπής και των
εντολών του διευθυντή του ΠΜΣ στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
 Έλεγχος, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των αποφάσεων ανάθεσης διδασκαλίας και των συμβάσεων
ανάθεσης διδασκαλίας στο ΠΜΣ στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
 Συμβολή και υποστήριξη στην υποβολή στοιχείων μέσω του webResCom και στη σύνταξη των εντολών
πληρωμής και των αιτημάτων και εισηγήσεων του διευθυντή του ΠΜΣ στον ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ.
 Συμβολή και συμμετοχή στην οργάνωση και υποστήριξη των εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του
ΠΜΣ στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Τόποςεκτέλεσης του έργου: Ως τόπος εκτέλεσης του έργουορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι από την 19/9/2019 ή από
την ημερομηνίαυπογραφής της σύμβασης και να εκτείνεται για 6μήνες με δυνατότητα ανανέωσης παράτασης μέχρι την λήξη του έργου.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Οι εκθέσεις για το παραχθένέργο του αντισυμβαλλόμενου θα
πιστοποιούνται με τη βεβαίωση παραλαβής παραδοτέων από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου,
σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντεςκανόνεςυλοποίησης του προγράμματος.
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Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική κατ’ αποκοπή αποζημίωση για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης
έργου καθορίζεται στα 10.350,00 Ευρώ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονταιεμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεταιεκείνη που

κρίνεται πιο κατάλληλη. Στη συνέχεια, συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα στο πλαίσιο
της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361).
2. Ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. συνάπτεισύμβασημίσθωσηςέργου με τον επιλεγέντα.
3.Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούναπό τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. μέχρι

την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωσηταχυδρομικήςαποστολής ή αποστολής μέσω
ταχυμεταφοράς, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.
4.Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο

μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
5. Δεδομένουότιβάσει του άρθρου 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση υποβολής

πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων,
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τον Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
6. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί

τίτλοισπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να
προσκομίσουν τους τίτλους τους αρμοδίωςθεωρημένους για τη γνησιότητά τους, και σε
νομίμωςεπικυρωμένημετάφραση. Μπορούν, επίσης, να υποβληθούνευκρινή φωτοαντίγραφααπό
αντίγραφαεγγράφων που έχουνεκδοθεί από αλλοδαπέςαρχές και έχουνεπικυρωθεί από δικηγόρο (άρθρο 1
παρ. 2.β. του
ν. 4250/2014).
Ομοίως, γίνονταιαποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφααπό
αντίγραφαιδιωτικώνεγγράφων, τα οποίαέχουνεπικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφααπό τα πρωτότυπαόσωνιδιωτικώνεγγράφωνφέρουνθεώρησηαπό υπηρεσίες και φορείς της
περ. α του άρθρου 2 του ν. 4250/2014. Ωσαύτως, υποβάλλονται και γίνονταιυποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφααπό αντίγραφαεγγράφων που έχουνεκδοθεί από αλλοδαπέςαρχές και έχουνεπικυρωθεί από
δικηγόρο. Σημειώνεταιότισύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014 ο
Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των φωτοαντιγράφων, προκειμένου να
εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των
φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκανκατά το αμέσωςπροηγούμενοτρίμηνο, ιδίωςζητώντας τη συνδρομή των
υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα του
ανωτέρωελέγχουκοινοποιούνται στη συνέχεια στην καθ’ ύληναρμόδιαοργανική μονάδα του
ΥπουργείουΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης. Τονίζεταιότιδυνάμει της διάταξης
του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014, αν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή
άλλοέλεγχοότιυποβλήθηκαναλλοιωμέναφωτοαντίγραφα, εκτόςαπό τις κυρώσεις που προβλέπονται στην
παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξηαυτή
δεν τιμωρείταιαυστηρότερααπό άλληποινική διάταξη, η διοικητική ή άλληπράξη, για την έκδοση της
οποίαςυποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφααυτά, ανακαλείταιαμέσως.
7.Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσαπρόσκλησηδιαδικασίαπρόσκλησηςυποβολήςπροτάσεων

για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόνεπιλογή ενδιαφερόμενου -
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αντισυμβαλλόμενουέχει το χαρακτήρααποδοχήςπρότασης για σύναψησύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η
διαδικασία της παρούσαςπρόσκλησηςολοκληρώνεται με τη σύνταξηπίνακακατάταξης, ενώ όσοιεπιλεγούν θα
ειδοποιηθούνεγγράφως κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωσηισοβαθμίαςεπιλέγεταικατά σειρά η πρόταση του
ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερηεμπειρία και με τον μεγαλύτεροβαθμό στο μεταπτυχιακό
τίτλοσπουδών.
8. Υποβληθείσαπρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενατυπικά και ουσιαστικά προσόντα της

πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
9.Καθ’ όλη τη διάρκειαεκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασηςμπορεί να πραγματοποιηθεί

αντικατάσταση
του
επιλεχθέντος
με
άλλονενδιαφερόμενο
στο
πλαίσιο
παρούσηςπρόσκλησηςεκδήλωσηςενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένοπίνακακατάταξης.

της

10.Ο ΕιδικόςΛογαριασμόςΚονδυλίωνΈρευνας δεν αναλαμβάνεικαμίαδέσμευση προς σύναψησύμβασης,

καθότιεπαφίεται στην απόλυτηδιακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο
αριθμόςαυτών, αποκλειόμενης εκ των προτέρωνοιασδήποτεαξιώσεως των ενδιαφερομένων για
οποιοδήποτελόγο και αιτία.
11.Η ανάθεση του έργου θα γίνεισύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και

ΔιαχείρισηςΈργων
και
Προγραμμάτων
του
Ειδικού
Λογαριασμού
ΚονδυλίωνΈρευνας.
12.Η γνώση της ΑγγλικήςΓλώσσαςαποδεικνύεταιείτε με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007
«Τροποποίησηδιατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμόςπροσόντωνδιορισμού σε θέσειςφορέων του
δημόσιουτομέαόπωςαυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίοεδάφιο της παρ.1
του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’) είτε
με
βεβαιώσειςαπασχόλησηςδιάρκειαςτουλάχιστονμεγαλύτερης
των
δύο
(2)
ετών
σε
αγγλόφωναεκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
13.Τα

αποτελέσματα
της
αξιολόγησης,
τα
συντάσσονταιαπό
την
ορισθείσαΕπιτροπή
ΑξιολόγησηςΥποψηφίων, εγκρίνονταιαπό την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
του ΔI.ΠA.Ε., αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Ε.Λ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. προκειμένου να
λαμβάνουνπλήρηγνώσηαυτώνόλοιόσοιυπέβαλανπρόταση
για
την
παροχή
έργου
στην
πρόσκλησηεκδήλωσηςενδιαφέροντος.
14.Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλειένστασησχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής) δικαιούται

να προσφύγειενώπιον της ΕπιτροπήςΔιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευναςεντόςπέντε (5)
εργάσιμωνημερώναπό την κοινοποίηση του πρακτικού της Ε.Ε.Δι., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 64
παρ.3 περ. ε) του ν. 4485/2017. Η ένστασηεξετάζεταιαπό την Επιτροπή ΑξιολόγησηςΕνστάσεων.
15.Οι υποψήφιοιέχουνδικαίωμαπρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους
κατόπινγραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'
45/9.3.1999)
16.Για τους άρρενεςυποψηφίους: Να έχουνεκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως να

έχουναπαλλαγεί από αυτές.
17.Οι υποψήφιοισυναινούν στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικώνδεδομένων τους από τον ΕΛΚΕ του

Δι.Πα.Ε, που εδρεύει στο 14χλμ Θεσ/νίκης- Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θεσ/νίκη, τηλ. 2310474580, email:
rc@ihu.edu.gr σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην αίτησηυποψηφιότητας και με σκοπό την
αξιολόγησηαυτής.
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Οι
ενδιαφερόμενοι
θα
πρέπει
να
υποβάλουνφάκελοπρότασης
με
περιεχόμενοόπωςκαθορίζεταικατωτέρωειςδιπλούν: ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Σε κάθεσελίδα του
πρωτοτύπου, πρέπει να αναγράφεταιευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Διευκρινίζεταιότιτοπεριεχόμενο του
πρωτοτύπουείναιεπικρατέστεροαπό το αντίγραφο, σε περίπτωσηασυμφωνίαςαυτού με το πρωτότυπο.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ
ΕΙΣ
ΔΙΠΛΟΥΝ
(επί
ποινή
απαραδέκτου
της
πρότασης):
Έντυπη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την παροχή έργου» (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται στον
ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε.)



Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
Αντίγραφατίτλωνσπουδών
(πρώτου
και
δεύτερουκύκλου
σε
τριτοβάθμιαιδρύματα),
πιστοποιήσεωνγνώσεωναγγλικήςγλώσσας,
συμβάσεωναπασχόλησης
εργασίας
και
βεβαιώσεωνπροϋπηρεσίας, καθώς και κάθεάλλοστοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα
αναφέρονται στο βιογραφικό και στην έντυπη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την παροχή έργου».

Ένα CD που θα περιλαμβάνει (σε Word αρχεία) την «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την παροχή έργου» καθώς
και το βιογραφικό σημείωμα.
Τα επιθυμητά προσόντα θα λαμβάνονται υπ’ όψιναναλόγωςκατά την αξιολόγηση, η οποίαπεριλαμβάνει και
προσωπική συνέντευξη (βλ. κριτήριο4).
Θα αξιολογηθούνμόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμεςημέρες
και ώρες, ή θα αποσταλούνταχυδρομικά με συστημένηεπιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα
πρωτοκολληθεί το αργότερομέχρι την ημέραΠαρασκευή, 13.09.2019, και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε . (Πρώην ΕΛΚΕ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης)
57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε.
(www.ihu.edu.gr), του Ειδικού Λογαριασμού ΚονδυλίωνΈρευνας (http://rc.ihu.edu.gr) όπου θα
παραμείνειαναρτημένη στις ανωτέρωιστοσελίδες από 04.09.2019 έως 19.09.2019.
Ο Πρόεδρος της
ΕπιτροπήςΕρευνών και Διαχείρισης
του Ειδικού Λογαριασμού ΚονδυλίωνΈρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΚαθηγητήςΠαναγιώτης Τζιώνας
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