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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αθήνα,  21 Ιουλίου 2016 
             

Αρ. πρωτ. 9200000 / 918 -16 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) 

φυσικό πρόσωπο, Επιστήμονα Διαχείρισης και Επικοινωνίας, για τις ανάγκες του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 

 

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών στα Πληροφοριακά Συστήματα, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. 

Δημήτρη Γκρίτζαλη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό 

πρόσωπο, Επιστήμονα Διαχείρισης & Επικοινωνίας. Το φυσικό αντικείμενο του 

έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω επιστήμονα είναι το εξής: 
 

Διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη και προβολή 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 

 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
 

Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου. 

 

Προϋπολογισμός 
 

Έως δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

  

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 
 

1. Πανεπιστημιακό πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, 

Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας ή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. 
 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/και Οργανισμών. 
 

3. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση διαχείρισης ή 

σε οικονομικά ή/και λογιστικά καθήκοντα. 
 

3. Επαγγελματική (μη διδακτική, μη ερευνητική/μελετητική) προϋπηρεσία σε πανε-

πιστημιακό περιβάλλον. 
 

4. Γνώσεις χρήσης υπολογιστών (λογισμικό Word, Excel, υπηρεσίες Διαδικτύου).  
 

5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

 

http://www.rc.aueb.gr/
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α/α Κριτήριο αξιολόγησης Παρατηρήσεις 

Μέγιστος 

βαθμός 

κριτηρίου 

Βάρος 

κριτηρίου 

1 
Βαθμός πτυχίου (κλίμα-

κα 0-10) 
2 x βαθμός πτυχίου 20 20% 

2 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών σε Διοίκηση 

Επιχειρήσεων ή/και Ορ-

γανισμών (κλίμακα 0-

10). 

2 x βαθμός πτυχίου 20 20% 

3 

Επαγγελματική προϋπη-

ρεσία σε θέση διαχείρι-

σης ή σε οικονομικά ή/-

και λογιστικά καθήκον-

τα.  

20 βαθμοί για κάθε έτος 

πλέον των τριών (3). 

Μέγιστη βαθμολόγηση 

πέντε (5) έτη. 

40 40% 

4 

Επαγγελματική (μη δι-

δακτική, μη ερευνητική-

/μελετητική) προϋπηρε-

σία σε πανεπιστημιακό 

περιβάλλον. 

5 βαθμοί για κάθε ένα 

(1) εξάμηνο. Μέγιστη 

βαθμολόγηση δύο (2) 

έτη. 

20 20% 

 

 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθε-

σμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελε-

σμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα-

ραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο-

στέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δι-

καίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους 

λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τή-

ρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει 

τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίω-

ση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.). 
 

2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της 

πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 
 

3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και 

έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστο-

ποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 
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4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 

ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων 

διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 

08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 

2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’).  
 

5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο-

χρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης 

σύμβασης στα πλαίσια του έργου. 
 

6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη 

τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.  
 

7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επι-

λογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ-

ληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατά-

ταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 

επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία 

και συνάφεια αντικειμένου. 
 

8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπο-

ρεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους 

ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. 
 

9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογα-

ριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και 

δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και 

πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων α-

ποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 
 

10) Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ-

πεται από τη σχετική νομοθεσία.  

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

1) Έντυπο του Παραρτήματος Α΄ 
 

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά. 
 

3) Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης), πιστο-

ποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τεκ-

μηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρ-

τήματος Α΄), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπου-

δών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιο-

γραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1
ος

 όροφος), 

Αθήνα 11251, μέχρι την Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016 (μέχρι ώρα 14:00). Ση-

μειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός κατά το χρονικό διάστημα από 

01/08/2016 έως 19/08/2016. 
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Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκλη-

ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστή-

ματα (ΜΤ-0028-16)». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία 

της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας και ενημέρωσης: 210-

8203251, αρμόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (09:00-12:00). 

 

 

Με εντολή Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, 

 

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας 

 

 

 

Φραγκίσκος Γιαλιτάκης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Όνομα : ………………………………………………………………. 

 

Επώνυμο : ………………………………………………………………. 

 

Δ/νση : ………………………………………………………………. 

 

Τηλέφωνο : ………………………………………………………………. 

 

Ε-mail: ……………………………………………………………… 

 

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Για σύναψη συμβάσεως έργου με έναν Επιστήμονα Διαχείρισης και Επικοινωνίας, 

για τις ανάγκες του ΠΜΣ στα Πληροφορικά Συστήματα (ΜΤ-0028-16).  

 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. ………..…………….. πρόσκλησής σας, σας υπο-

βάλλω πρόταση για τη θέση φυσικού προσώπου στο πλαίσιο του ΠΜΣ στα Πλη-

ροφοριακά Συστήματα. 

 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολο-

γητικά που ορίζει η πρόσκληση.  

 

Ημερομηνία:  …./…../2016 
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