
 

 

  
 

Θεσσαλονίκη: 22/10/2014 
                Α.Π.: 4751 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: 

 
1. Επιστημονικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Programme Manager) και 
υποστήριξης της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας  
 

2. Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και λειτουργίας κτιριακών εγκαταστάσεων  

 

 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ)»  

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
(Λειτουργία – Ανάπτυξη)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο 
Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και 
Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με 
σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που πληρούν 
συγκεκριμένα τυπικά, ουσιαστικά και συνεκτιμώμενα προσόντα, τα οποία περιγράφονται 
ακολούθως: 
 

 
1. Επιστημονικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Programme Manager) και υποστήριξης της Σχολής 
Επιστημών Τεχνολογίας  
 
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 
 
 Πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακό) της ημεδαπής ή ισότιμου και 

αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών 
έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν 
επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε ανάλογη θέση 
οργάνωσης και διαχείρισης έργων ή προγραμμάτων.  

 Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ καθώς και εφαρμογών διαδικτύου. 



 

 

  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (C2/Γ2). Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.∆. 50/2001, κατ’ αναλογική εφαρµογή. 

 
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 Πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακού) Θετικών Επιστημών, 
Πληροφορικής ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής.  

 Εμπειρία διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Εμπειρία στη χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης (social media) για τη προώθηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 Πολύ καλές οργανωτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες. 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Ελάχιστος 
βαθμός 
κριτηρίου (0-10) 

Συντελεστής 
βαρύτητας κριτηρίου 

 
1 Βαθμός επίδοσης στις σπουδές Πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης πρώτου κύκλου. 
5 35% 

 
2 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 

δυο (2) ετών σε ανάλογη θέση οργάνωσης και 
διαχείρισης έργων ή προγραμμάτων, με προτεραιότητα 
στη διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και μέχρι 
συνολικής συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας 5 ετών. 

5 40% 

 
3 Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας, όπως αυτή 

προκύπτει από το σύνολο των τυπικών – ουσιαστικών 
και συνεκτιμώμενων επιπλέον προσόντων καθώς και 
μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης. 

0 25% 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ: 

1. Πρόταση για την παροχή Έργου (επισυνάπτεται) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων, συμβάσεων απασχόλησης - εργασίας και 

βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα 

στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό. 

 

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό 

επιλογής) δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού της Ε.Δι.Ε.Λ. Το 

πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο 

του Ε.Λ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

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. 



 

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 

του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999) 
 

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου (της υπ’ αριθ. 1 θέσης):  

Η παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Programme Manager) και υποστήριξης της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Η 
ανωτέρω σύμβαση έργου περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

 Υλοποίηση και ανάπτυξη της λειτουργικής στρατηγικής (operational strategy) της 
Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Δι.Πα.E. που θα παρέχει υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση. Συνεργασία για τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων με τον 
Κοσμήτορα και τους Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) και τα πρόσωπα που θα υποδεικνύονται από τους τελευταίους. 

 Παρακολούθηση της υλοποίησης της λειτουργικής στρατηγικής (operational 
strategy) της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας ως προς τα Π.Μ.Σ., ιδίως ως προς 
την παροχή υψηλών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
φοιτητών, την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου υποδοχής φοιτητών, την 
κανονική ροή του προγράμματος σπουδών και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Σύνταξη εκθέσεων στις οποίες θα γίνεται αναφορά της 
υφιστάμενης κατάστασης και θα υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Γενική υποστήριξη και οργάνωση των διοικητικών 
δραστηριοτήτων του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας.  

 Συμμετοχή στην Ομάδα Προώθησης και Προβολής (Μάρκετινγκ) του Ιδρύματος 
σε εξειδικευμένα καθήκοντα που ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ιδρύματος, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Μάρκετινγκ 
ανάλογα με την πολιτική προώθησης του Ιδρύματος.  

 Υλοποίηση και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος των Π.Μ.Σ. και των 
ωρών διδασκαλίας των διδασκόντων. 

 Προσδιορισμός και καταγραφή των αναγκαίων ενεργειών για τη μετάκληση 
καθηγητών από άλλα ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 

 Συνεργασία με τις επιμέρους δομές του Ιδρύματος στις διαδικασίες αξιολόγησης 
του συνόλου της λειτουργίας της Σχολής. 

 Προετοιμασία σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων που γίνονται υπό την αιγίδα της 
Σχολής κατόπιν απόφασης της Διοικούσας επιτροπής του ΔΙΠΑΕ και οργάνωση 
εκδηλώσεων  

 

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:  Από την 01.01.2015 έως την 31.10.2015. 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Οι εκθέσεις για το παραχθέν έργο του 
αντισυμβαλλόμενου θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής παραδοτέων από τον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο του αντίστοιχου Υποέργου της ανωτέρω πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική κατ’ αποκοπή ετήσια αμοιβή ορίζεται στο ποσό των είκοσι 
πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00), εφόσον η σύμβαση θα έχει διάρκεια δέκα (10) μηνών. Αν η 
σύναψη της σύμβασης καθυστερήσει (λ.χ. λόγω υποβολής ενστάσεων κ.α.), σε κάθε 
περίπτωση η σύμβαση θα εκτείνεται έως τις 30.10.2015 με ανάλογη αμοιβή για τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου.   

 

 
2. Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και λειτουργίας κτιριακών εγκαταστάσεων  

 
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

 Κατοχή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου 
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής ηλεκτρολόγου- ηλεκτροτεχνίτη, ηλεκτρολόγου- 
ηλεκτρονικού ή συναφούς αντικειμένου. 



 

 

 Καλή γνώση χρήσης Η/Υ. 

 Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη/ 
συντήρηση εγκαταστάσεων ΑΕΙ ή τεχνικών εταιριών έργων και κατασκευών 
τουλάχιστον 5 ετών. 

 

 
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Access, Word, excel η συναφών προγραμμάτων 
οργάνωσης Αρχείων και Διαχείρισης. 

 Αποδεικνυόμενη εμπειρία στη χρήση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 
και γνώσης των σύγχρονων δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών υλικών και 
μηχανημάτων. 

 

Σημειωτέον ότι για τους ενδιαφερόμενους του παραπάνω υπό προκήρυξη αντικειμένου, των 
οποίων οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής η ανωτέρας εκπαίδευσης έχουν χορηγηθεί από 
ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης και 
ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Ελάχιστος 
βαθμός κριτηρίου 
(0-10) 

Συντελεστής 
βαρύτητας 
κριτηρίου 

Βάρος 
κριτηρίου 

1 Αξιολογείται η επίδοση στις σπουδές πρώτου κύκλου 5 30% 

 

2 

Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία στην 
τεχνική υποστήριξη/ συντήρηση εγκαταστάσεων ΑΕΙ ή 
τεχνικών εταιριών έργων και κατασκευών τουλάχιστον 5 
ετών. 

 

5 

 

50% 

3 Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας όπως αυτή 
προκύπτει και μέσα από διαδικασία συνέντευξης. 

5 

 

20% 

 

 

     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: 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
λειτουργίας κτιριακών εγκαταστάσεων είναι η τακτική και έκτακτη συντήρηση κτιριακών και 
Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα παραδοτέα: 

 Χειρισμός μηχανημάτων και χρήση εξοπλισμού και συσκευών. 

 Τεχνική υποστήριξη σε εργασίες συντήρησης σε πρώτο επίπεδο χρήσης και 
λειτουργίας. 

 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την οργάνωση και υλοποίηση νέων δράσεων και 
εκδηλώσεων. 

 Εποπτεία, επίβλεψη εξωτερικών συνεργατών και υπεργολάβων που εκτελούν 
εργασίες συντήρησης στο φορέα. 

 Διαχείριση και αντιμετώπιση βλαβών και φθορών. 

             ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 



 

 

 Παρακολούθηση και έλεγχος διάρκειας αναλωσίμων υλικών και τακτικών 
συντηρήσεων σύμφωνα με το αρχείο συντήρησης και την σχετική νομοθεσία τεχνικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

 Δημιουργία και παρακολούθηση Αρχείου συντήρησης βλαβών και φθορών. 

 Έλεγχος και επίβλεψη των εργασιών υπεργολάβων καθαριότητας, συντήρησης 
περιβάλλοντος χώρου, φύλαξης και Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

 Αναφορά στην Διεύθυνση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην εκτέλεση των 
εργασιών των αναδόχων καθαριότητας, συντήρησης περιβάλλοντος χώρου, φύλαξης 
και Η/Μ. 

 Προτάσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των αναδόχων αυτών. 

 Ορθή τήρηση του αρχείου συντήρησης, φθορών υπαιτιότητας των αναδόχων και 
εκτάκτων συμβάντων και περιστατικών που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση των 
εργασιών των αναδόχων. 

 Παρακολούθηση και συντονισμός των ομάδων εργασίας των αναδόχων και 
υπεργολάβων ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του φορέα, να μην 
εμποδίζεται η λειτουργία και η εικόνα του φορέα να είναι ευπρεπής και αισθητικά 
ορθή. 

 Ιδιαίτερη παρακολούθηση του αναδόχου καθαριότητας με στόχο την ευταξία, 
καθαριότητα και υγιεινή των χώρων των επισκεπτών και των εργαζομένων. 

 Σύνταξη έγγραφης αναφοράς ως προς το εκτελεσθέν έργο. 

 

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Από την 01.01.2015 έως την 31.10.2015. 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Οι εκθέσεις για το παραχθέν έργο του 
αντισυμβαλλόμενου θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής παραδοτέων από τον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο του αντίστοιχου Υποέργου της ανωτέρω πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική κατ’ αποκοπή ετήσια αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 
δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00), εφόσον η σύμβαση θα έχει διάρκεια δέκα (10) μηνών. 
Αν η σύναψη της σύμβασης καθυστερήσει (λ.χ. λόγω υποβολής ενστάσεων κ.α.), σε κάθε 
περίπτωση η σύμβαση θα εκτείνεται έως τις 30.10.2015 με ανάλογη αμοιβή για τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου.   

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ: 

1. Πρόταση για την παροχή Έργου (επισυνάπτεται) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων, συμβάσεων απασχόλησης - εργασίας και 

βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα 

στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό. 

 

Υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό 

επιλογής) δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού της Ε.Δι.Ε.Λ. Το 

πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο 

του Ε.Λ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 

του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο πρότασης με περιεχόμενο όπως 
καθορίζεται κατωτέρω εις διπλούν: ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Σε κάθε σελίδα 



 

 

του πρωτοτύπου, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το 
αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτού με το πρωτότυπο. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. Στη συνέχεια, συνάπτεται σύμβαση 

μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 

361). 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τη Γραμματεία 

του Ε.Λ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ε.Λ.Ε. 

του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων 

της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που 

αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

3. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προτάσεων. 

4. Δεδομένου ότι βάσει 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.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών 

αντιγράφων τους.   

5. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί 

ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, 

θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους αρμοδίως 

θεωρημένους για τη γνησιότητά τους, και σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση. 

Μπορούν, επίσης, να υποβληθούν ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο (άρθρο 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014). Ομοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περ. α του 

άρθρου 2 του ν. 4250/2014. Ωσαύτως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 

4250/2014 ο Ε.Λ.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 

υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή 

των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα του 

ανωτέρω ελέγχου κοινοποιούνται στη συνέχεια στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική 

μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

Τονίζεται ότι δυνάμει της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014, αν 

διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα 

φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 

22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη 

αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη 

πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, 

ανακαλείται αμέσως.  

6. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία 



 

 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική 

διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα 

αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 

παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι 

επιλεγούν θα ειδοποιηθούν εγγράφως κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 

επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία 

β) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό 

στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

7. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί 

να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του επιλεχθέντος με άλλον ενδιαφερόμενο στο 

πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον 

συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

9. Ο Ε.Λ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, 

καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, 

καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως 

των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

10. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό 

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ε.Λ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

11. Η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας αποδεικνύεται είτε με βάση το άρθρο 1 π.δ. 

146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων 

διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 

185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο 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 βεβαιώσεις απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον 

μεγαλύτερης των δύο (2) ετών σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά κέντρα 

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

12. Για τους άρρενες υποψηφίους: Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή νομίμως να έχουν απαλλαγεί από αυτές. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ (επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς): 

 Έντυπη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την παροχή έργου» (σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που διατίθεται στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε.) 

 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 

 Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων, συμβάσεων 
απασχόλησης - εργασίας και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης υποβολής πρότασης. 

 Ένα CD που θα περιλαμβάνει (σε Word αρχεία) την «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την 
παροχή έργου» καθώς και το βιογραφικό σημείωμα. 

 

Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει 
και προσωπική συνέντευξη (βλ. κριτήριο 2 και 3, αντίστοιχα) για τους υποψήφιους που 
πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να καταθέσουν, κατά την κρίση τους, και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει 
στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους. 

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα 
παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 
και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: 

Ειδικός Λογαριασμός Δι.Πα.Ε. 

14
ο
 χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά 

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 



 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του 
Δι.Πα.Ε. (www.ihu.edu.gr) και του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (http://rc.ihu.edu.gr) και θα 
παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από 22.10.2014 έως 07.11.2014.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την υπ’ αριθ. 
1 θέση στην κ. Αγγελική Χαλκιά (τηλ. 2310807526, fax: 2310474520, e-mail: 
a.chalkia@ihu.edu.gr) και για την υπ’ αριθ. 2 θέση στους κ.κ. Αθανάσιο Κοντονικολάου 
(kontonikolaou@noesis.edu.gr) ή/και Ιωάννη Κώνστα (τηλ. 2310807532, fax: 2310474520, e-
mail: i.konstas@ihu.edu.gr). 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 
 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος 
Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 
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