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Α) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ), αποτελεί βάσει του νομοθετικού 
πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο, 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).  
Ως προς τις θέσεις εργασίας και την πρόσληψη προσωπικού, ισχύει το άρθρο 
7 του ΠΔ 271/1989, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 13/1998. 
Η εγκεκριμένη δυναμικότητα του στελεχιακού δυναμικού του ΕΠΙΣΕΥ 
26ανέρχεται σε 25 άτομα, δυνάμει του από 20.5.2014 εγγράφου του 
Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με το οποίο 
αξιολογήθηκε θετικά η σκοπιμότητα λειτουργίας του Ινστιτούτου και 
προσδιορίσθηκε ο ανώτατος αριθμός υπαλλήλων κι ερευνητών αορίστου 
χρόνου. 
 
Β) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Το ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ, σε εκτέλεση της από 08-04-2016 απόφασής του ΔΣ 
αυτού, καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως και 
συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για την 
κατάρτιση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, 
αορίστου χρόνου, προκειμένου να στελεχώσουν την κεντρική υπηρεσία 
διοίκησης του Ινστιτούτου, υπαγόμενοι στις διατάξεις του Ενιαίου 
Μισθολογίου, σύμφωνα με την νόμιμη κατάταξή τους στις οριζόμενες σε 
αυτό μισθολογικές κλίμακες.  



Σύμφωνα με το καταστατικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του 
ΕΠΙΣΕΥ, η δαπάνη μισθοδοσία του προσωπικού ΔΕΝ καλύπτεται από 
κονδύλια Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, τον οποίο και δεν 
επιβαρύνει. 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από συσταθησόμενη, δυνάμει 
σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, Επιτροπή Αξιολόγησης.  
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΠΙΣΕΥ από 
28-04-2016, επί 15 πλήρεις ημερολογιακές ημέρες, ενώ θα δημοσιευθεί 
νομίμως στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ 
Υπάλληλος γραφείου, υποστήριξης λειτουργίας & εξωτερικής διεκπεραίωσης  
Απαιτούμενα προσόντα 

 Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον, 5 ετών, συνολικά, ως 
υπάλληλος γραφείου οργανωμένου φορέα / επιχείρησης. 

 Πιστοποιημένα Καλή Γνώση Αγγλική Γλώσσας (Lower, Επίπεδο Β2 ή αντίστοιχα, 
ως ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) 

  Πιστοποιημένη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γνώση χρήσης Η/Υ 

 Άδεια ικανότητας οδηγού δικύκλου & Κατοχή δικύκλου. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για 
τους άρρενες υποψηφίους. 
Επιθυμητά Προσόντα 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε φορέα υλοποίησης ερευνητικών έργων και 
συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων με σχετικό αντικείμενο απασχόλησης. 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών / 
συναλλαγών. 

 Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια 
Βάρος 

Κριτηρίου 

1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Βαθμός Πτυχίου χ 10 

80% 

2 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ / ΤΕΙ Βαθμός Πτυχίου χ 5 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5 ΕΤΩΝ 100 

4 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ 5 ΕΤΩΝ 

5 μόρια / επιπλέον 
μήνα κι έως 60 μήνες, 

συνολικής 
εργασιακής εμπειρίας 

5 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 40 

6 ΔΙΠΛΩΜΑ & ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΚΥΚΛΟΥ 30 

7 ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ 20 

8 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

80-100 20% 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

Αρμοδιότητες 
Γραμματειακή - διοικητική υποστήριξη κι εκτέλεση σχετικών εργασιών 
γραφείου, διεκπεραίωση πάσης φύσεως εξωτερικών εργασιών του φορέα. 
Αποδοχές 
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου. 
 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Ι. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να 
υποβάλουν την πρότασή τους για τη θέση, έως και την Δευτέρα 23 Mαίου 



2016 (23-05-2016), προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας σε κλειστό, 
σφραγισμένο φάκελο 

 Τίτλους σπουδών 

 Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 

 Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας, προς 
τεκμηρίωση των απατουμένων κι επιθυμητών προσόντων 
στη διεύθυνση, ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 7-9, ΤΚ 15782, Ζωγράφου 
(Γραφείο Πρωτοκόλλου). 
Στο φάκελο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση 
καθώς και σημείωση να μην ανοιχθεί ο φάκελος από την υπηρεσία 
πρωτοκόλλου αλλά από την αρμόδια Επιτροπή. 
Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται εκτυπωμένα τα ανωτέρω αναφερόμενα 
απαιτούμενα και τεκμηριωτικά στοιχεία κι έγγραφα καθώς και η αίτηση.  
Ως χρόνος υποβολής της αίτησης λαμβάνεται υπ’ όψιν η σφραγίδα 
ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό παράδοσης σε ταχυμεταφορέα. Το ΕΠΙΣΕΥ 
ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάσταση ή το χρόνο παραλαβής του φακέλου 
Στην περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής ο φάκελος θα υποβάλλεται, στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 7-9, ΤΚ 15782, 
Ζωγράφου, σε εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 9.00 – 16.00, υπό τους αυτούς ως 
άνω όρους. 
Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να 
έχουν αναγνωρισθεί νομίμως ως προς την ισοτιμία ή / και τα 
επαγγελματικά τους δικαιώματα. 
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 
εγγράφως για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους, ενώ τα 
αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕΥ. 
ΙΙΙ. Το ΕΠΙΣΕΥ θα αποδεχθεί από τις υποβαλλόμενες προτάσεις εκείνες που 
εξασφαλίζουν την άρτια εκπλήρωση των ανατιθεμένων αρμοδιοτήτων και 
πληρούν στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης.  
Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου επισημαίνεται ότι 
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. 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.  
Πρόσβαση στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα 
αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων υποβαλόντων 
προτάσεις παρέχεται αποκλειστικώς, μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης 
υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται 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. 
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 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 (10.00-13.00), 
Γραμματεία ΕΠΙΣΕΥ 2107724438-7724722-7723847). 

http://www.iccs.gr/

