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(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – 
Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας – 
Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής) 

 
Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ), αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και 
λειτουργίας του, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ εκτός Δημοσίου Τομέα, 
κοινωφελούς ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στην έρευνα, συνδεδεμένο με 
το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και το ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, εποπτευόμενο από το 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, απολαύον 
διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 
271/1989. 
Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, όπως ισχύει 
τροποποιηθέν από το ΠΔ 13/1998, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα εν 
λόγω διατάγματα έχουν τροποποιηθεί δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 
‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά 
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του 
άρθρου 32 του N. 3794/2009 ‘’Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και 
τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’, υπό τον 
τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ).   
Το ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως πρόταση κατάρτισης 
σύμβασης έργου ή και παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου: «Δράσεις ανάπτυξης της εθνικής υποδομής του 
ΕΠΙΣΕΥ» της Πράξης «DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ-Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής 
υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ», η οποία συγχρηματοδοτείται 

 

 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

(ΕΠΙΣΕΥ) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις ανάπτυξης της εθνικής υποδομής 
του ΕΠΙΣΕΥ» της Πράξης «DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ-Ανάπτυξη της ελληνικής 
ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ», η οποία 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και το Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013. 
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από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς 
Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007–2013. 
Η καταρτισθησόμενη σύμβαση έργου με των επιτυχόντα υποψήφιο θα έχει ορισμένη 
χρονική διάρκεια, μη δυναμένη να υπερβεί το συμβατικό χρόνο λήξης του συνολικού 
έργου, ήτοι την 30/9/2015 ή τυχόν νόμιμη ή συμβατική παράταση αυτού. Το ποσό 
της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο και υπηρεσίες θα προσδιοριστεί αναλόγως του 
ειδικού αντικείμενου ανάθεσης και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου, στο πλαίσιο 
του εκάστοτε καθοριζομένου, ανά θέση προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι το τελικό 
ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης 
νομοθεσίας. 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ και 
συγκεκριμένα συμμετοχή στην εξής Ενότητα Εργασίας: 

 Δράση 2.4.2: «Περιβάλλον για Διαμόρφωση Πολιτιστικών Ερευνητικών Δεδομένων 
για Εκπαιδευτική Χρήση» 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΑΡΙΘΜΟΣ 
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή/και Μηχανικός Πληροφορικής (Αριθμός 
συμβάσεων: 1, Προϋπολογισμός 7.499,65 πλέον του τυχόν εκάστοτε 

αναλογούντος ΦΠΑ) 
 
Αντικείμενο εργασιών: 
Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα 
Έργου στο πλαίσιο της ακόλουθης Δράσης: 

 Δράση 2.4.2: «Περιβάλλον για Διαμόρφωση Πολιτιστικών Ερευνητικών Δεδομένων 
για Εκπαιδευτική Χρήση» 

Ειδικότερα θα ασχοληθεί με τα παρακάτω θέματα: 

 Αντιστοίχιση μεταδεδομένων περιγραφής πολιτιστικού και ερευνητικού 
περιεχομένου με στόχο την εκπαιδευτική χρήση. 

  Πρόταση για περιβάλλον που υλοποιεί την ως άνω αντιστοίχιση, διαμορφώνοντας 
πολιτιστικά ερευνητικά δεδομένα για εκπαιδευτική χρήση. 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της μηχανικής ή / και της επιστήμης  ή 
/ και τεχνολογίας των υπολογιστών ή / και της πληροφορικής ή σε άλλο αντίστοιχο ή 
συναφές αντικείμενο. 

 Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία, σε συστήματα ανάλυσης δεδομένων. 

 Πολύ καλή (επίπεδο Γ1 ή αντίστοιχο) γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Επιθυμητά προσόντα:  
 Μεταπτυχιακός Τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο της μηχανικής ή / και της 
επιστήμης  ή / και τεχνολογίας των υπολογιστών ή / και της πληροφορικής σε άλλο 
αντίστοιχο ή συναφές αντικείμενο. 
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 Τυχόν πρόσθετα προσόντα κι εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο του 
προκηρυσσόμενου έργου θα συνεκτιμηθούν  

Έδρα: Αθήνα 
Διάρκεια Σύμβασης: έως την 31/5/2015. 
Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων 
Α) Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής 
όρους:  
(i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων 
(ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε 
κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα 
(iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα 
τα κριτήρια. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και 
βαθμολόγησης.  
Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του 
κριτηρίου).  
 

ΑΑ 
Κριτήριο 

Αξιολόγησης 
Παρατηρήσεις 

Ελάχιστος 

Βαθμός 

Κριτηρίου 

(0-10) 

Βάρος 

Κριτηρίου 

1 
Επιστημονική 

επάρκεια 

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, 

μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 

(master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με 

το προς ανάθεση έργο] 

5 40% 

2 
Επιθυμητά 

Προσόντα 

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος 

συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την 

παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα  

5 25% 

3 

Εμπειρία 

(πέραν της 

ελάχιστης 

απαιτούμενης) 

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές  

αντικείμενο  
0 15% 

4 

Συνολική 

αποτίμηση της 

εικόνας του 

υποψηφίου 

συνεργάτη 

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της 

υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα 

από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα 

συνολικά προσόντα και τις συνολικές 

επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές 

επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την 

συνέντευξη (εάν η τελευταία πραγματοποιηθεί). 

5 20% 

 
Β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών θα διενεργηθεί από συσταθησόμενη 
δυνάμει σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ Επιτροπή Αξιολόγησης.  
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο 
του ΕΠΙΣΕΥ. 
Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συμμετέχοντες στη 
διαδικασία, δύνανται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης 
της απόφασης κι έως το πέρας λειτουργίας των γραφείων Διοίκησης του ΕΠΙΣΕΥ, 
ήτοι έως ώρα 16.00, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους μετά του 
συνόλου των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Ινστιτούτου. πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του ΕΠΙΣΕΥ.  
Πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα 
αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών παρέχεται 
αποκλειστικώς, μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται 
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προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της 
αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο 
με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και της υπ’ αριθμ. 17/2002, 56/2003 και 40/2005 αποφάσεις 
αυτής και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:  
α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, 
εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με 
το άρθρο 5§2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997.  
β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων 
μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.  
γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και 
υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων. 
Τα ανωτέρω έγγραφα, ένσταση κι αίτηση, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε 
μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω ταχυμεταφορέα. 
Τυχόν ταχυδρομική αποστολή θα πρέπει να γίνεται με διαδικασία EXPRESS προς 
αποφυγή καθυστερήσεων.  
Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία σφραγίδας 
ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα.  
Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία 
μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. 
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ 
υποβολής οιασδήποτε ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα 
οριστικοποιούνται και επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται προκειμένου να καταρτισθεί 
η σχετική σύμβαση.  
Τυχόν υποβολή ένστασης για 1 εκ των προκηρυσσομένων θέσεων δεν κωλύει την 
υπογραφή σύμβασης για τις υπόλοιπες. 
Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία 
θα διορισθεί κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, θα επιληφθεί της 
εξέτασης της ένστασης εντός κατ’ ανώτατο χρόνο 7 ημερών από την επομένη 
της υποβολής της ένστασης, υποβάλλοντας κατά το χρόνο λήξης της 
προθεσμίας, τη γνωμοδότησή της προς έγκριση, στο ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο 
αποφασίζει οριστικώς. Δεν υφίσταται δικαίωμα ένστασης κατά της οριστικής 
απόφασης του ΔΣ του Ινστιτούτου. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Ι. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την 
πρότασή τους για κάθε μια από τις ανωτέρω συμβάσεις χωριστά, μέχρι και τη 
Πέμπτη 20/11/2014. Οι προτάσεις προς κατάρτιση σύμβασης έργου υποβάλλονται 
αποκλειστικά μέσω της δικτυακής εφαρμογής ανηρτημένης στο δικτυακό τόπο του 
ΕΠΙΣΕΥ (http://www.iccs.gr/) και ειδικότερα στο σύνδεσμο 
http://www.iccs.gr/espa-call-webform/.  
Η υποβολή απαιτεί την ηλεκτρονική καταχώρηση ατομικών στοιχείων των 
ενδιαφερομένων καθώς και την υποβολή ενός συμπιεσμένου αρχείου, όπου θα 
περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή: 

 Τίτλοι σπουδών ή βεβαιώσεις φοίτησης 

 Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 

 Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να 
τεκμηριώνουν τη ζητούμενη εμπειρία 

http://www.iccs.gr/
http://www.iccs.gr/espa-call-webform/


5 
 

Λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία εμπειρίας και καταλληλότητας 
Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν, κατ’ αρχήν, υποχρέωση αποστολής ή υποβολής 
εκτυπωμένων δικαιολογητικών σε πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφο, τα 
οποία τεκμηριώνουν την εμπειρία και την καταλληλότητά τους.  
Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί βάσει των καταχαρούμενων ηλεκτρονικά στοιχείων 
καθώς και των ηλεκτρονικώς αποστελλομένων σε συμπιεσμένη μορφή, 
δικαιολογητικών, όπως αυτά έχουν συσχετισθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με 
ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση αντικείμενα 
συμβάσεων έργου, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του.  
Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές για το 
σύνολο του διαστήματος εκπλήρωσης του έργου ή αντιστοίχως να έχει αναβληθεί 
νομίμως για το ανωτέρω διάστημα η εκπλήρωσή τους. 
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν 
αναγνωρισθεί νομίμως από το ΔΟΑΤΑΠ. 
Το ΕΠΙΣΕΥ δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερομένους διευκρινίσεις μόνο επί των 
υποβληθέντων στοιχείων, τα οποία δεν συμπληρώνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
ΙΙ. Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης κι επιλογής από το ΕΠΙΣΕΥ 
οι πληρούντες τα κριτήρια της πρόσκλησης υποψήφιοι ειδοποιούνται ατομικώς για 
την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους.  
Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να περιλάβει και προσωπική συνέντευξη με τους 
ενδιαφερόμενους των οποίων τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν κατ’ αρχήν θετικά. 
Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν 
προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007. 
ΙΙΙ. Το ΕΠΙΣΕΥ θα αποδεχθεί από τις υποβαλλόμενες προτάσεις εκείνες που 
εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και πληρούν στο σύνολο 
τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  
Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου της παρούσης επισημαίνεται πως δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή 
αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης κι ουδόλως πληροί τις 
προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, 
παρομοίου συμβατικού δεσμού.  
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με 
σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων». 
IV. Ενόψει της εκτός Δημοσίου Τομέα φύσης του ΕΠΙΣΕΥ αλλά και της εν γένει 
νομικής φύσης της παρούσης διαδικασία επιλογής, διευκρινίζεται ότι η παρούσα 
διέπεται από τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και δε συνιστά καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο διοικητική διαδικασία ή σύμβαση.  
Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του 
έργου διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη 
συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους.  
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα 
προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων. 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ διατίθενται ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.iccs.gr/. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων 
και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται 
στη Γραμματεία του Ινστιτούτου κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες (κα Θέμις 
Ζερβού, τηλ. 210 772 4352). 

http://www.iccs.gr/
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Ο Διευθυντής 
Καθηγητής, Ιωάννης Βασιλείου 

Ζωγράφου, 05/11/2014 
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ΕΠΙΣΕΥ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

(ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98 
Ν3685/08) 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 

15773 Ζωγράφου 
Αθήνα 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

ICCS 
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND 

COMPUTER SYSTEMS 
(P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98Law 2083/92                                                                     

Law 3685/08) 
 
 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 
SCHOOL OF ELECTRICAL  AND COMPUTER 

ENGINEERING 
9, Iroon Polytechniou Str. 

15773 Zografou 
Athens , Greece 

DIRECTOR 
 

Τel. :  +30-210-7724374 / 4383,  Fax : +30-210-7722456 

 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «DARIAH-ΔΥΑΣ» 

 
Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα πρόταση ως επίσημη υποψηφιότητά 
μου για τη συμμετοχή μου ως ……………..…………………………….. στο 
Πρόγραμμα «DARIAH-ΔΥΑΣ» του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.-Ε.Μ.Π. σύμφωνα με την σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
Συνημμένα Δικαιολογητικά: 

………………….. 
………………….. 
………………….. 

O/H AIT……… 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ: 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ):  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ):  

E-MAIL:  
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