
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 (Για υποβολή πρότασης σύναψης  σύμβασης μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου) 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη υπηρεσιών και αρωγής φορέων 
πρώτου επιπέδου (helpdesk)», που χρηματοδοτείται από την «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχ-
νολογίας ΑΕ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Περικλή Μήτκα, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκ-
τρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για 
διάστημα 9 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό 
προϋπολογισθέν ποσό έως €15.102 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσε-
ων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: 

Υποστήριξη πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχ-
νολογίας (ΕΔΕΤ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
. 

Βασικές αρμοδιότητες είναι: 
• η καθημερινή παρακολούθηση καλής λειτουργίας των δικτυακών υποδομών του ΕΔΕΤ 
• η αντιμετώπιση δικτυακών προβλημάτων σε πρώτο επίπεδο  
• η κλιμάκωση (escalation) των δικτυακών προβλημάτων στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου 

(Network Operations Center, NOC) του ΕΔΕΤ, μέσω πληροφοριακού συστήματος τεχνικών 
δελτίων (ticketing system), σε περίπτωση που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πρώ-
το επίπεδο  

• η επικοινωνία με τους φορείς του ΕΔΕΤ, για θέματα σχετικά με τη συνδεσιμότητά τους  
 
Λαμβανομένου υπόψη ότι το ζητούμενο έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη των λειτουργιών της 
ΕΔΕΤ Α.Ε., θα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας της ΕΔΕΤ Α.Ε., ήτοι 
εργάσιμες ώρες από 8 πμ-8 μμ και τα Σαββατοκύριακα/αργίες 9 πμ-5μμ. Εφόσον διαφοροποιηθο-
ύν οι ώρες λειτουργίας της ΕΔΕΤ, η υλοποίηση του ανατιθεμένου έργου θα προσαρμοσθεί αναλό-
γως. 
Προσφέρεται: 

• εκπαίδευση στα θέματα που αναφέρονται παραπάνω από έμπειρο προσωπικό 
• αντικείμενο εργασίας υψηλού ενδιαφέροντος 
• ενημέρωση σε δικτυακές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές αιχμής, που χρησιμοποιούνται στα 

ακαδημαϊκά δίκτυα 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα: 

• Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή 
Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών. Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει 
κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. 

• Καλή γνώση  της Αγγλικής Γλώσσας. 

Γραφείο: 
 
Πληροφορίες: 
Τηλ.:  
Φαξ: 
e-mail: 
Αρ. Φακέλου: 

Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & 
Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ 
Καραστογιάννης Δημοσθένης 
2310-994082 
2310-200392 
Prosk@rc.auth.gr 
89078 

Θεσσαλονίκη, 28/02/2014 
Αρ.Πρωτ.:22620/2014   

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Οι υποψήφιοι είναι επιθυμητό να επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δικτύων δεδομέ-
νων. 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός x 50 

2 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 30 

3 
Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δικτύων δεδομένων  
(μέγιστο 60 μήνες) Μήνες x 7 

4 Συνέντευξη (Προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία και 
βαθμολογούνται) Έως 100 

 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα ο-
ποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης 
και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται) 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό. 
Όλα τα προς υποβολή έγγραφα, θα πρέπει να αποσταλούν και

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές  

 σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύ-
θυνση admin@it.auth.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι από αυτούς έχουν κριθεί κατάλληλοι (πληρούν δηλ. ένα minimum προ-
σόντων) μπορεί

 

 να κληθούν σε συνέντευξη στην οποία η επιτροπή θα υποβάλει τεχνικά ερωτήμα-
τα από προεπιλεγμένη λίστα θεμάτων προκειμένου να διαπιστώσει τις γνώσεις και την εμπειρία 
εστιάζοντας στα συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων. Επίσης, κατά τη διαδικασία 
της συνέντευξης, θα υπάρχει γραπτή δοκιμασία (τεστ) αντίληψης για τον έλεγχο της επαγωγικής 
λογικής, της αριθμητικής λογικής και της δυνατότητας λεκτικής διατύπωσης συλλογιστικής των υ-
ποψηφίων. Οι θεματικές ενότητες των ερωτήσεων και το σύστημα βαθμολόγησης που θα χρησι-
μοποιηθεί εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Α/Α Θεματική Ενότητα Επίπεδο Γνώσης/ 

Μονάδες Βαθμολόγησης 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

1 Δικτυακός εξοπλισμός: κατηγορίες, σκοπός και 
αρχές λειτουργίας της κάθε κατηγορίας  

Μη Γνώστης – 0 
Εισαγωγικές Γνώσεις – 5 
Ενδιάμεσο επίπεδο – 10 
Ικανός – 15 
Ειδικός – 20 

20 

2 Φυσικά μέσα μετάδοσης, οπτική πολυπλεξία,  
Ethernet 

Μη Γνώστης – 0 
Εισαγωγικές Γνώσεις – 5 
Ενδιάμεσο επίπεδο – 10 
Ικανός – 15 
Ειδικός – 20 

20 
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Α/Α Θεματική Ενότητα Επίπεδο Γνώσης/ 
Μονάδες Βαθμολόγησης 

Μέγιστη 
Βαθμολογία 

3 Στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP Μη Γνώστης – 0 
Εισαγωγικές Γνώσεις – 5 
Ενδιάμεσο επίπεδο – 10 
Ικανός – 15 
Ειδικός – 20 

20 

4 Αντίληψη – επαγωγική λογική, αριθμητική λογική 
και λεκτική διατύπωση συλλογιστικής (τεστ με 20 
ερωτήσεις) 

Σωστές απαντήσεις x 2  40 

 
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο 
Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ, 1ος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 
2310.99 8479 ή στο email: admin@it.auth.gr (κα. Καλαμποκίδου) 

 όροφος κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιού-
πολη, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη, από τις 9:00 έως τις 16:00,  έως τις 10/03/2014  και ώρα 16:00. 

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιο-
λόγησης η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη με τις απαιτούμενες γνώσεις στο αντικείμενο του 
έργου: 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Μήτκας Περικλής Καθηγητής 

Παπαζάχος Κωνσταντίνος Καθηγητής 

Λαόπουλος Θεόδωρος Αν. Καθηγητής 

 
Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής 
αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοι-
νοποίηση της ως άνω απόφασης. Η απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την α-
νάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (στην ηλεκτρονική δι-
αδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης). 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψη-
φίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 
2690/1999 (ΦΕΚ Α΄  45/9.3.1999). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επι-

λέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με 
τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζό-
μενη ημερομηνία και ώρα.  Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με τα-
χυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των 
φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.  

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαι-
ολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χο-
ρηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγ-
νώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 
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5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλό-
μενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 
πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδο-
ποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδια-
φερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο 
σπουδών γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

6. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 
βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμε-
νο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με 
τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

8. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα 
είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της παράτασης. 

9. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι 
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο α-
ριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

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

11. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται 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’). 

 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
 
 
 

Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου 

Αντιπρύτανις 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ 

 
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 

 
 

 

Επώνυμο : ……………………………….…………..…. Όνομα: ………………….…………………………………. 

 

Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ………………… Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών): …………….…. 

 

Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……….……..………… Νομός: …………….…………..……….… 

 

Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….…………….....…. 

 

Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..……………….........….…. 

 

Διεύθυνση κατοικίας:  Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: ……….. 

 

Διεύθυνση εργασίας:  Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………………… Τηλ.:……….. 

 

Κινητό τηλ : ……………………….. e-mail: ..……………………………………Α.Φ.Μ…………………………….... 

Να αναγραφεί στην παρούσα πρόταση-δήλωση και   στο εξωτερικό του φακέλου 
ο αριθμός του πρωτόκολλου της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 
 

 
Τίτλοι Σπουδών και Τεχνικής Κατάρτισης 

ΣΠΟΥΔΕΣ (Υποχρεωτικά) 
Συμπληρώστε τα στοιχεία που ακολουθούν: 

A/A Τίτλος Πτυχίου  Ίδρυμα Έτος κτήσης Βαθμός  

1     

2     

 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (Υποχρεωτικά) 

A/A Γλώσσα/Τίτλος Σπουδών  Καλή Πολύ καλή Άριστη 

1     

2     
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης δικτύων δεδομένων (Προαιρετικά) 
 
Αναλυτική περιγραφή εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης δικτύων δεδομένων που διαθέτω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                               Δηλώνω υπεύθυνα ότι  οι πληροφορίες που δίνονται  στο σύνολο  
                                                                    των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς. 
 
 
                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
Ημερομηνία :   ___/___/______ 
 
 
 
Συνημμένα υποβάλλω :  

1. …. 
2. …. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

Α/Α 

(Καταγράφεται από τον ενδιαφερόμενο όλη η σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης επαγγελματική εμπειρία) 

Από Έως 

(α) (β) 

Φορέας απασχόλησης –  
Εργοδότης 

Κ
ατ

ηγ
ορ

ία
 φ

ορ
έα

 

Αντικείμενο απασχόλησης 

(1
)  

Μ
ήν

ες
  

απ
ασ

χό
λη

ση
ς 

Η
μέ

ρε
ς 

 
απ

ασ
χό

λη
ση

ς 
        

        

        

        

        

        

       
  ΣΥΝΟΛΟ ............ ............ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  (2) 

 
 (1) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ», ανάλογα με την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: 
Ιδιωτικός τομέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εταιρείες κτλ.)· Δ: Δημόσιος τομέας, υπηρε-
σίες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 
2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελμα-
τία, συμπληρώνεται με την ένδειξη «Ε». 
(2) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εμπειρία, το σύνολο 
των ημερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων) ή διά του 30 
(αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασ-
χόλησης) και το ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο των μηνών απασχόλησης της στήλης (α). 
 

 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ46Ψ8ΧΒ-Γ6Χ


