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 Τ Ν Α Ψ Η    Τ Μ Β Α  Η   Μ Ι  Θ Ω  Η   Ε Ρ Γ Ο Τ  Ι Δ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Τ  
 

 

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για υποβολι προτάςεων ςφναψθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου 

ιδιωτικοφ δικαίου, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου Ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ  “HPVGuard 

Ζνα ςφςτθμα υποβοικθςθσ λιψθσ απόφαςθσ βαςιςμζνο ςε κλινικι διαγνωςτικι και κεραπευτικι για 

αποδοτικι και εξατομικευμζνθ διαχείριςθ των HPV ςυςχετιηόμενων αςκενειϊν”, με κωδικό: 

11ΣΥΝ_10_250, τθσ Δράςθσ Εκνικισ Ε -

Ερευνθτικϊν Φορζων ςε Εςτιαςμζνουσ Ερευνθτικοφσ και Τεχνολογικοφσ Τομείσ», Θεματικόσ Τομζασ 10 

«Υπθρεςίεσ», του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα (ΕΡΑΝ-ΙΙ)» 

του ΕΣΡΑ 2007-2013. 

Το ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤ 

ΜΕΣΟΒΙΟΤ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΕΤ-ΕΜΠ), αποτελεί βάςει του νομοκετικοφ πλαιςίου ίδρυςθσ 

και λειτουργίασ του, Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο, ιτοι ΝΠΙΔ εκτόσ Δθμοςίου Σομζα, κοινωφελοφσ 

ενδιαφζροντοσ, προςανατολιςμζνο ςτθν ζρευνα, ςυνδεδεμζνο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 

και το ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, εποπτευόμενο από το 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, απολαφον διοικθτικισ και οικονομικισ 

αυτονομίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 1§2 του ΡΔ 271/1989. 

Ειδικότερα, το ΕΡΙΣΕΥ-ΕΜΡ ιδρφκθκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, όπωσ ιςχφει τροποποιθκζν από το ΠΔ 

13/1998, το οποίο εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 17 του Ν. 2083/1992, Εκςυγχρονιςμόσ τθσ 

Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Τα εν λόγω διατάγματα ζχουν τροποποιθκεί δυνάμει του άρκρου 11 του Ν. 

3685/2008 ‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακζς σπουδζς’’, υπό τον τίτλο Ερευνθτικά 

Πανεπιςτθμιακά Ινςτιτοφτα, το οποίο τροποποιικθκε περαιτζρω δυνάμει του άρκρου 32 του N. 

3794/2009 ‘’Ρφθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακοφ και τεχνολογικοφ τομζα της ανώτατης εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις’’, υπό τον τίτλο Ερευνθτικά Πανεπιςτθμιακά Ινςτιτοφτα (ΕΠΙ).   

Το ΕΡΙΣΕΥ ΕΜΡ καλεί τουσ καλφπτοντεσ τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ να εκδθλϊςουν το 

ενδιαφζρον τουσ, υποβάλλοντασ θλεκτρονικά πρόταςθ κατάρτιςθσ ςφμβαςθσ ζργου ι και παροχισ 

 
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

(ΕΠΙΕΤ) 
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υπθρεςιϊν, κατ’ άρκρο 681 ΑΚ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου Ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ: 

“HPVGuard Ζνα ςφςτθμα υποβοικθςθσ λιψθσ απόφαςθσ βαςιςμζνο ςε κλινικι διαγνωςτικι και 

κεραπευτικι για αποδοτικι και εξατομικευμζνθ διαχείριςθ των HPV ςυςχετιηόμενων αςκενειϊν”, με 

κωδικό 11ΣΥΝ_10_250, τθσ Δράςθσ εκνικισ εμβζλειασ -

Ερευνθτικϊν Φορζων ςε Εςτιαςμζνουσ Ερευνθτικοφσ και Τεχνολογικοφσ Τομείσ», Θεματικόσ Τομζασ 10 

«Υπθρεςίεσ». 

Θ δράςθ χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και 

Επιχειρθματικότθτα» (ΕΡΑΝ-ΙΙ), Άξονα Ρροτεραιότθτασ (Α.Ρ.) 1 «Δθμιουργία και Αξιοποίθςθ τθσ 

Καινοτομίασ Υποςτθριηόμενθσ από Ζρευνα και Τεχνολογικι Ανάπτυξθ» και από τα Ρεριφερειακά 

Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα (ΡΕΡ) - ςτα οποία ανικουν οι 5 Ρεριφζρειεσ μεταβατικισ ςτιριξθσ του 

Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007 – 2013 ωσ εξισ: Ε.Ρ. Αττικισ, Α.Ρ. 3 «Ενίςχυςθ τθσ 

Ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ Καινοτομίασ και τθσ Ψθφιακισ Σφγκλιςθσ», Ε.Ρ. Μακεδονίασ – Θράκθσ, Α.Ρ. 4 

«Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ρεριφζρεια Κ. Μακεδονίασ » και Α.Ρ.5 «Ψθφιακι 

Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ρεριφζρεια 1. Μακεδονίασ», Ε.Ρ. Θεςςαλίασ-Στερεάσ Ελλάδασ-

Θπείρου, Α.Ρ. 8 «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα Στερεάσ Ελλάδασ» και Ε.Ρ. Κριτθσ και Νιςων 

Αιγαίου, Α.Ρ. 6 «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα Ρεριφζρειασ Ν. Αιγαίου». 

Οι καταρτιςκθςόμενεσ ςυμβάςεισ ζργου με τουσ επιτυχόντεσ υποψθφίουσ κα ζχουν οριςμζνθ χρονικι 

διάρκεια, μθ δυναμζνθ να υπερβεί το ςυμβατικό χρόνο λιξθσ του ςυνολικοφ ζργου, ιτοι τθν 30/06/2015, 

ι τυχόν νόμιμθ παράταςθ αυτοφ. Το ποςό τθσ αμοιβισ για το ανατικζμενο ζργο και υπθρεςίεσ κα 

προςδιοριςτεί αναλόγωσ του ειδικοφ αντικείμενου ανάκεςθσ και τθν εμπειρία κάκε αντιςυμβαλλόμενου, 

ςτο πλαίςιο του εκάςτοτε κακοριηομζνου, ανά κζςθ προχπολογιςμοφ. Σθμειϊνεται ότι το τελικό φψοσ 

κάκε αμοιβισ τελεί υπό τουσ περιοριςμοφσ του χρθματοδότθ και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΤΠΟΕΡΓΟΤ: 

Το φυςικό αντικείμενο του ζργου αφορά εργαςίεσ αρμοδιότθτασ ΕΡΙΣΕΥ και ςυγκεκριμζνα ςυμμετοχι ςτισ 

εξισ Ενότθτεσ Εργαςίασ: 

 Ενότθτα Εργαςίασ 4: «Ζρευνα και ανάπτυξθ μοντζλων Ταξινόμθςθσ/Ρρόβλεψθσ και μοντζλου 

κόςτουσ απόδοςθσ» 

 Ενότθτα Εργαςίασ 5: «Ολοκλιρωςθ υποςυςτθμάτων» 

 Ενότθτα Εργαςίασ 7: «Επικφρωςθ του HPVGuard» 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ - ΑΡΙΘΜΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

Ερευνθτικό  Προςωπικό (Αρικμόσ ςυμβάςεων 3, Προχπολογιςμόσ 14.805,90€) 

 

Θζςθ Α. Πλθροφορικόσ/ Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Τπολογιςτϊν 

Προχπολογιςμόσ : 7.963,02 €, Απαςχόλθςθ :  1,86 ανκρωπομινασ 

Αντικείμενο εργαςιϊν:  

Ο επιτυχϊν υποψιφιοσ κα αναλάβει εργαςίεσ τθσ Ομάδασ Ζργου ςτα πλαίςια των ακόλουκων ενοτιτων 

εργαςίασ: 



Σελίδα 3 από 10 
 

 Ενότθτα Εργαςίασ 4: «Ζρευνα και ανάπτυξθ μοντζλων Ταξινόμθςθσ/Ρρόβλεψθσ και μοντζλου 

κόςτουσ απόδοςθσ» 

 Ενότθτα Εργαςίασ 5: «Ολοκλιρωςθ υποςυςτθμάτων» 

Ειδικότερα, ο επιτυχϊν υποψιφιοσ κα αςχολθκεί κυρίωσ με τα παρακάτω κζματα: 

 Υποςτιριξθ ςτθ διενζργεια δοκιμϊν για τθν επικφρωςθ των υπολογιςτικϊν μοντζλων 

Ταξινόμθςθσ/Ρρόβλεψθσ του ςυςτιματοσ 

 Υποςτιριξθ ςτθ βελτιςτοποίθςθ των μοντζλων Ταξινόμθςθσ/Ρρόβλεψθσ με βάςθ τα 

αποτελζςματα τθσ επικφρωςθσ  

 Μετατροπι υπολογιςτικϊν μοντζλων που βαςίηονται ςε κϊδικα Matlab (C++) ςε Java κλάςεισ 

 Υποςτιριξθ ςτθν ενςωμάτωςθ υπολογιςτικϊν μοντζλων ταξινόμθςθσ/πρόβλεψθσ ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα του ζργου (περιβάλλον Oracle) 

 

Απαιτοφμενα προςόντα: 

 Ρτυχίο Ρλθροφορικισ ι Τεχνολογίασ των Υπολογιςτϊν ι  Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και 

Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν.   

 Εκπόνθςθ Διδακτορικοφ ςτθν Ρλθροφορικι ι Ιατρικι Ρλθροφορικι ι Βιοϊατρικι Τεχνολογία 

 Γνϊςθ προγραμματιςμοφ Θ/Υ ςτισ πλατφόρμεσ και γλϊςςεσ : α) Matlab, β) C++ και γ) Java 

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

Επικυμθτά προςόντα: 

 Γνϊςεισ βιοϊατρικισ και βιοπλθροφορικισ 

Προςωπικι υνζντευξθ: 

 Για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα διεξαχκεί ςυνζντευξθ, όπου κα διερευνθκεί μεταξφ άλλων 

θ επιςτθμονικι επάρκεια, θ ικανότθτα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, θ πρωτοβουλία,  θ ανάλθψθ 

ευκυνϊν και θ αποτελεςματικότθτα. 

 

Θζςθ Β. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Τπολογιςτϊν 

Προχπολογιςμόσ : 3.810,78 €, Απαςχόλθςθ :  1,05 ανκρωπομινασ 

Αντικείμενο εργαςιϊν:  

Ο επιτυχϊν υποψιφιοσ κα αναλάβει εργαςίεσ τθσ Ομάδασ Ζργου ςτα πλαίςια των ακόλουκων ενοτιτων 

εργαςίασ: 

 Ενότθτα Εργαςίασ 4: «Ζρευνα και ανάπτυξθ μοντζλων Ταξινόμθςθσ/Ρρόβλεψθσ και μοντζλου 

κόςτουσ απόδοςθσ» 

 Ενότθτα Εργαςίασ 5: «Ολοκλιρωςθ υποςυςτθμάτων» 

 Ενότθτα Εργαςίασ 7: «Επικφρωςθ του HPVGuard» 

Ειδικότερα, ο επιτυχϊν υποψιφιοσ κα αςχολθκεί κυρίωσ με τα παρακάτω κζματα: 

 Υποςτιριξθ ςτθ διενζργεια δοκιμϊν για τθν επικφρωςθ των υπολογιςτικϊν μοντζλων 

Ταξινόμθςθσ/Ρρόβλεψθσ του ςυςτιματοσ 
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 Βελτιςτοποίθςθ των μοντζλων Ταξινόμθςθσ/Ρρόβλεψθσ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ 

επικφρωςθσ  

 Υποςτιριξθ ςτθν ενςωμάτωςθ των βελτιςτοποιθμζνων μοντζλων ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του 

ζργου 

 

Απαιτοφμενα προςόντα: 

 Δίπλωμα Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν ι Δίπλωμα Μθχανικοφ 

Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ ι Ιςοδφναμο Δίπλωμα. 

 Συμμετοχι ςε ερευνθτικά ζργα ςυναφοφσ αντικειμζνου 

 Εκπόνθςθ Διδακτορικοφ ςτθν Ιατρικι Ρλθροφορικι ι Βιοϊατρικι Τεχνολογία 

 Γνϊςθ προγραμματιςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) βιοπλθροφορικισ, β) μθχανικισ μάκθςθσ, γ) 

εξόρυξθσ δεδομζνων 

 Συναφείσ δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια και περιοδικά 

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

Επικυμθτά προςόντα: 

 Γνϊςεισ βιοϊατρικισ και βιοπλθροφορικισ 

 Ερευνθτικι εμπειρία ςε τεχνικζσ Μθχανικισ Μάκθςθσ, ςτθν ανάπτυξθ και εκμετάλλευςθ 

προωκθμζνων τεχνολογιϊν ανάλυςθσ δεδομζνων (μθχανικι μάκθςθ, εξόρυξθ δεδομζνων, 

ανακάλυψθ γνϊςεων). 

 Ρρογραμματιςμόσ ςε περιβάλλον Matlab 

Προςωπικι υνζντευξθ: 

 Για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα διεξαχκεί ςυνζντευξθ, όπου κα διερευνθκεί μεταξφ άλλων 

θ επιςτθμονικι επάρκεια, θ ικανότθτα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, θ πρωτοβουλία,  θ ανάλθψθ 

ευκυνϊν και θ αποτελεςματικότθτα. 

 

Θζςθ Γ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Τπολογιςτϊν, PhD  

Προχπολογιςμόσ : 3.032,10 €, Απαςχόλθςθ :  0,4 ανκρωπομινασ 

Αντικείμενο εργαςιϊν:  

Ο επιτυχϊν υποψιφιοσ κα αναλάβει εργαςίεσ τθσ Ομάδασ Ζργου ςτα πλαίςια τθσ ακόλουκθσ ενότθτασ 

εργαςίασ: 

 Ενότθτα Εργαςίασ 7: «Επικφρωςθ του HPVGuard» 

Ειδικότερα, ο επιτυχϊν υποψιφιοσ κα αςχολθκεί κυρίωσ με τα παρακάτω κζματα: 

 Υποςτιριξθ ςτθν υλοποίθςθ των ςεναρίων χριςθσ και ςτθ διενζργεια δοκιμϊν τθσ πλατφόρμασ 

 Υποςτιριξθ ςτθν διαδικαςία μετριςεων επικφρωςθσ του ςυςτιματοσ (ενδεικτικά καταγραφι και 

αρχειοκζτθςθ αποτελεςμάτων των δοκιμϊν) 

 Υποςτιριξθ των εργαςιϊν του φορζα ςτα πλαίςια του Ζργου και ειδικά ςτθν ςυγγραφι των 

τελικϊν παραδοτζων 
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Απαιτοφμενα προςόντα: 

 Δίπλωμα Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν ι Δίπλωμα Μθχανικοφ 

Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ ι Ιςοδφναμο Δίπλωμα. 

 Διδακτορικό ςτον τομζα τθσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ   

 Τουλάχιςτον 5ετισ εργαςιακι εμπειρία ςε ερευνθτικά ζργα ςυναφοφσ αντικειμζνου 

 Εργαςιακι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ερευνθτικϊν ζργων (project management) 

 Συναφείσ δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια και περιοδικά 

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

Επικυμθτά προςόντα: 

 Γνϊςεισ βιοϊατρικισ και βιοπλθροφορικισ 

 Ερευνθτικι εμπειρία 

 Εμπειρία ςτθ διαδικαςία διενζργειασ δοκιμϊν επικφρωςθσ ςυςτθμάτων 

 Εμπειρία ςε ςυγγραφι παραδοτζων ερευνθτικϊν προγραμμάτων 

 Τυχόν πρόςκετα προςόντα κι εμπειρία ςχετικά με το αντικείμενο του ζργου κα ςυνεκτιμθκοφν 

Προςωπικι υνζντευξθ: 

 Για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα διεξαχκεί ςυνζντευξθ, όπου κα διερευνθκεί μεταξφ άλλων 

θ επιςτθμονικι επάρκεια, θ ικανότθτα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, θ πρωτοβουλία,  θ ανάλθψθ 

ευκυνϊν και θ αποτελεςματικότθτα. 

 

ΜΕΘΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

Θα επιλεγοφν εκείνοι οι υποψιφιοι ςυνεργάτεσ που πλθροφν και τουσ εξισ όρουσ:  

- ικανοποίθςθ όλων των προαναφερκζντων απαραίτθτων προςόντων 

- ςυγκζντρωςθ τθσ ςυγκριτικά μεγαλφτερθσ ςυνολικισ βακμολογίασ για όλα τα κριτιρια.  

 

Ακολουκεί αναλυτικόσ πίνακασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και βακμολόγθςθσ.  

 

Θζςθ Α. Πλθροφορικόσ / Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Τπολογιςτϊν 

Α/Α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Βακμοί Κριτθρίου 

1 
Ρτυχίο Ρλθροφορικισ ι Τεχνολογίασ των 

Υπολογιςτϊν ι Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και 

Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν  

Βακμόσ διπλϊματοσ x 0.5 μόρια 

2 

Εκπόνθςθ διδακτορικοφ ςτον τομζα τθσ 

Ρλθροφορικισ. 

 

Σε περίπτωςθ εκπόνθςθσ διδακτορικοφ  

ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ Ιατρικισ 

Ρλθροφορικισ / Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ 

10 μόρια 

 

 

Επιπλζον 5 μόρια 

3 Γνϊςθ προγραμματιςμοφ Θ/Υ ςτισ πλατφόρμεσ 

και γλϊςςεσ : α) Matlab, β) C++ και γ) Java 
15 μόρια 
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4 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 5 μόρια 

5 Επικυμθτά προςόντα 10 μόρια (max) 

6 Ρροςωπικι ςυνζντευξθ 10 μόρια (max) 

 

 

Θζςθ Β. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Τπολογιςτϊν  

Α/Α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Βακμοί Κριτθρίου 

1 

Δίπλωμα Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και 

Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν ι Δίπλωμα 

Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ ι 

Ιςοδφναμο Δίπλωμα. 

Βακμόσ διπλϊματοσ x 0.5 μόρια 

2 Συμμετοχι ςε ερευνθτικά ζργα ςυναφοφσ 

αντικειμζνου 

10 μόρια για 3ετι προχπθρεςία ςε ζργα 

ςυναφοφσ αντικειμζνου 

5 μόρια για τουλάχιςτον ετιςια  προχπθρεςία 

ςε ζργα ςυναφοφσ αντικειμζνου. 

3 μόρια για κάκε επιπλζον ζτοσ 

3 

Εκπόνθςθ διδακτορικοφ ςτον τομζα τθσ  

Ιατρικισ Ρλθροφορικισ / Βιοϊατρικισ 

Τεχνολογίασ 

10 μόρια 

4 

Γνϊςθ προγραμματιςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: 

α) βιοπλθροφορικισ, β) μθχανικισ μάκθςθσ, γ) 

εξόρυξθσ δεδομζνων 

15 μόρια 

5 
Συναφείσ δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά 

ςυνζδρια και περιοδικά 

2 μόρια για κάκε ςυναφι δθμοςίευςθ ςε 

περιοδικό 

1 μόριο για κάκε ςυναφι δθμοςίευςθ ςε 

ςυνζδριο 

6 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 5 μόρια 

7 Επικυμθτά προςόντα 10 μόρια (max) 

8 Ρροςωπικι ςυνζντευξθ 10 μόρια (max) 
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Θζςθ Γ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Τπολογιςτϊν, PhD  

Α/Α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Βακμοί Κριτθρίου 

1 

Δίπλωμα Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και 

Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν ι Δίπλωμα 

Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ ι 

Ιςοδφναμο Δίπλωμα. 

Βακμόσ διπλϊματοσ x 0.5 μόρια 

2 
Διδακτορικό ςτον τομζα τθσ Βιοϊατρικισ 

Τεχνολογίασ   
25 μόρια 

3 Τουλάχιςτον 5ετισ εργαςιακι εμπειρία ςε 

ερευνθτικά ζργα ςυναφοφσ αντικειμζνου 

15 μόρια για 5ετι προχπθρεςία ςε ζργα 

ςυναφοφσ αντικειμζνου. 

3 μόρια για κάκε επιπλζον ζτοσ 

 

4 
Εργαςιακι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ 

ερευνθτικϊν ζργων (project management) 
10 μόρια 

5 
Συναφείσ δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά 

ςυνζδρια και περιοδικά 

2 μόρια για κάκε ςυναφι δθμοςίευςθ ςε 

περιοδικό 

1 μόριο για κάκε ςυναφι δθμοςίευςθ ςε 

ςυνζδριο 

6 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 5 μόρια 

7 Επικυμθτά προςόντα 10 μόρια (max) 

 

8 

 

Ρροςωπικι ςυνζντευξθ 

 

10 μόρια (max) 

 

 

Ζδρα: Ακινα 

Διάρκεια Σφμβαςθσ: ζωσ τθ λιξθ του ζργου ι τυχόν νόμιμθ παράταςθ αυτοφ 

 

 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ - ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

Ι. Πςοι επικυμοφν να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ, καλοφνται να υποβάλουν τθν πρόταςι τουσ για 

κάκε μια από τισ ανωτζρω ςυμβάςεισ χωριςτά, μζχρι και τθν Πζμπτθ, 23 Απριλίου 2015. Οι προτάςεισ 

προσ κατάρτιςθ ςφμβαςθσ ζργου υποβάλλονται αποκλειςτικά μζςω τθσ δικτυακισ εφαρμογισ 

ανθρτθμζνθσ ςτο δικτυακό τόπο του ΕΡΙΣΕΥ (http://www.iccs.gr/) και ειδικότερα ςτο ςφνδεςμο 

http://www.iccs.gr/espa-call-webform/. Θ υποβολι απαιτεί τθν θλεκτρονικι καταχϊρθςθ ατομικϊν 

ςτοιχείων των ενδιαφερομζνων κακϊσ και τθν υποβολι ενόσ ςυμπιεςμζνου αρχείου όπου κα 

περιλαμβάνονται ςε θλεκτρονικι μορφι: 

 Τίτλοι ςπουδϊν ι βεβαιϊςεισ φοίτθςθσ 

 Λεπτομερζσ βιογραφικό ςθμείωμα 

http://www.iccs.gr/
http://www.iccs.gr/espa-call-webform/
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 Συςτατικζσ επιςτολζσ, βεβαιϊςεισ εργαςιακισ εμπειρίασ που να τεκμθριϊνουν τθ ηθτοφμενθ εμπειρία 

 Λοιπά τεκμθριωτικά ςτοιχεία εμπειρίασ και καταλλθλότθτασ 

Οι ενδιαφερόμενοι δεν ζχουν κατ’ αρχιν υποχρζωςθ αποςτολισ ι υποβολισ δικαιολογθτικϊν, τα οποία 

τεκμθριϊνουν τθν εμπειρία και τθν καταλλθλότθτά τουσ. Θ επιλογι κα πραγματοποιθκεί βάςει των 

καταχωροφμενων θλεκτρονικά ςτοιχείων, όπωσ αυτά ζχουν ςυςχετιςκεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο 

με ζνα ι περιςςότερα από τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ αντικείμενα ςυμβάςεων ζργου, 

κατά τθ διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ πρόταςισ του. 

Σθμειϊνεται ότι οι άρρενεσ υποψιφιοι κα πρζπει είτε να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ, είτε να ζχουν απαλλαγεί νομίμωσ από αυτζσ για το ςφνολο του διαςτιματοσ εκπλιρωςθσ 

του ζργου ι αντιςτοίχωσ να ζχει αναβλθκεί νομίμωσ για το ανωτζρω διάςτθμα θ εκπλιρωςι τουσ. 

Τυχόν τίτλοι ςπουδϊν από ιδρφματα του εξωτερικοφ κα πρζπει να ζχουν αναγνωριςκεί νομίμωσ από το 

ΔΟΑΤΑΡ. 

Το ΕΡΙΣΕΥ δφναται να ηθτιςει από τουσ ενδιαφερομζνουσ διευκρινίςεισ μόνο επί των υποβλθκζντων 

ςτοιχείων, τα οποία δεν ςυμπλθρϊνονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο. 

ΙΙ. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου, αξιολόγθςθσ κι επιλογισ από το ΕΡΙΣΕΥ οι πλθροφντεσ τα 

κριτιρια τθσ πρόςκλθςθσ υποψιφιοι ειδοποιοφνται ατομικϊσ για τθν κατ’ αρχιν αποδοχι τθσ πρόταςισ 

τουσ. Επιςθμαίνεται ότι εάν τα επιλεγζντα πρόςωπα είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι, ζχουν προςωπικι ευκφνθ 

τιρθςθσ των προχποκζςεων του άρκρου 31 του Ν. 3528/2007. 

ΙΙΙ. Το ΕΡΙΣΕΥ κα αποδεχκεί από τισ υποβαλλόμενεσ προτάςεισ εκείνεσ που εξαςφαλίηουν τθν άρτια 

εκτζλεςθ του προσ ανάκεςθ ζργου και πλθροφν ςτο ςφνολο τουσ και με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Θ διαδικαςία πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για ςφναψθ ςφμβαςθσ 

μίςκωςθσ ζργου τθσ παροφςθσ επιςθμαίνεται πωσ δεν είναι διαγωνιςτικι, ενϊ θ τυχόν επιλογι 

αντιςυμβαλλόμενου ςυνιςτά αποδοχι πρόταςθσ κι ουδόλωσ πλθροί τισ προχποκζςεισ κατάρτιςθσ 

ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι αντιςτοίχου, παρομοίου ςυμβατικοφ δεςμοφ. Κατά ςυνζπεια δεν 

απαιτείται θ διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ να ολοκλθρωκεί με ςφνταξθ «πίνακα κατάταξθσ» ι «πίνακα 

επιτυχόντων». 

IV. Ενόψει τθσ εκτόσ Δθμοςίου Τομζα φφςθσ του ΕΡΙΣΕΥ, αλλά και τθσ εν γζνει νομικισ φφςθσ τθσ 

παροφςθσ διαδικαςία επιλογισ, διευκρινίηεται ότι θ παροφςα διζπεται από τισ διατάξεισ του ιδιωτικοφ 

δικαίου και δε ςυνιςτά κακ’ οιονδιποτε τρόπο διοικθτικι διαδικαςία ι ςφμβαςθ.  

Το ΔΣ του ΕΡΙΣΕΥ κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου του ζργου διατθρεί πλιρθ 

διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι μθ ςυμβάςεων ι ωσ προσ τον αρικμό τουσ. Θ 

ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ουδόλωσ δφναται να δθμιουργιςει δικαίωμα προςδοκίασ ι ευκφνθσ 

εκ των διαπραγματεφςεων εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΕΝΣΑΕΙ 

Θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων ςυνεργατϊν κα διενεργθκεί από ςυςτακθςόμενθ δυνάμει ςχετικισ 

απόφαςθσ του ΔΣ του ΕΡΙΣΕΥ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.  

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ κα αναρτθκοφν ςτον ανωτζρω διαδικτυακό τόπο του ΕΡΙΣΕΥ. 
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Τυχόν ζχοντεσ ςχετικό ενεςτϊσ κι άμεςο ζννομο ςυμφζρον ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία, δφνανται εντόσ 

5 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ ανάρτθςθσ τθσ απόφαςθσ κι ζωσ το πζρασ λειτουργίασ των 

γραφείων Διοίκθςθσ του ΕΡΙΣΕΥ, ιτοι ζωσ ϊρα 16.00, να κατακζςουν εγγράφωσ τισ αντιρριςεισ τουσ μετά 

του ςυνόλου των ςχετικϊν αποδεικτικϊν εγγράφων, ςτθ Γραμματεία του ΕΡΙΣΕΥ, ςτο Γραφείο 

Ρρωτοκόλλου του Ινςτιτοφτου. 

Ρρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία του ατομικοφ φακζλου υποψθφιότθτασ και ςτα φφλλα αξιολόγθςθσ - 

βακμολόγθςθσ των λοιπϊν υποψθφίων ςυνεργατϊν παρζχεται αποκλειςτικϊσ, μόνο κατόπιν ζγγραφθσ 

αίτθςθσ υποψθφίου, θ οποία υποβάλλεται προσ το ΔΣ του ΕΡΙΣΕΥ εντόσ 5 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

επόμενθ τθσ αναρτιςεωσ των αποτελεςμάτων και υπό τον όρο τιρθςθσ των προβλεπόμενων ςτο με 

αρικμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 ζγγραφο τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα και τθσ 

υπ’ αρικμ. 17/2002, 56/2003 και 40/2005 αποφάςεισ αυτισ και ειδικότερα ςωρευτικά υπό τισ κάτωκι 

προχποκζςεισ:  

α) Τα δεδομζνα ηθτοφνται με νόμιμθ διαδικαςία, ιτοι υποβάλλεται ζγγραφθ, εμπρόκεςμθ αίτθςθ με 

τεκμθρίωςθ υπζρτερου ζννομου ςυμφζροντοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5§2, ςτοιχείο ε, του Ν. 2472/1997.  

β) Θ ανακοίνωςθ ςτοιχείων των υποψθφίων περιορίηεται ςτθ χοριγθςθ εκείνων μόνο των ςτοιχείων που 

αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ αξιολόγθςθσ.  

γ) Τα ςτοιχεία που ανακοινϊνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα εκτόσ αν αυτά 

αποτζλεςαν τθ βάςθ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων και υπιρξε ςφγκριςθ αυτϊν επί τθ βάςει των 

ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων. 

Τα ανωτζρω ζγγραφα, ζνςταςθ και αίτθςθ, υποβάλλονται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε μζςω 

εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου, είτε ταχυδρομικϊσ, είτε μζςω ταχυμεταφορζα. Τυχόν ταχυδρομικι 

αποςτολι κα πρζπει να γίνεται με διαδικαςία EXPRESS προσ αποφυγι κακυςτεριςεων.  

Ωσ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ λογίηεται θ θμερομθνία ςφραγίδασ ταχυδρομείου ι 

ταχυμεταφορζα.  

Αν θ θμζρα εκπνοισ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ είναι μθ εργάςιμθ, θ προκεςμία μεταφζρεται ςτθν αμζςωσ 

επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.  

Εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάηονται. 

Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ζνςταςθσ, άνευ υποβολισ οιαςδιποτε 

ζνςταςθσ, τα ανωτζρω εγκρινόμενα αποτελζςματα οριςτικοποιοφνται και επιλεγζντεσ υποψιφιοι 

καλοφνται προκειμζνου να καταρτιςκεί θ ςχετικι ςφμβαςθ.  

Τυχόν υποβολι ζνςταςθσ για μία εκ των προκθρυςςομζνων κζςεων δεν κωλφει τθν υπογραφι ςφμβαςθσ 

για τισ υπόλοιπεσ. 

Σε περίπτωςθ άςκθςθσ ενςτάςεων, θ αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία κα διοριςκεί κατόπιν 

ςχετικισ απόφαςθσ του ΔΣ του ΕΡΙΣΕΥ, κα επιλθφκεί τθσ εξζταςθσ τθσ ζνςταςθσ εντόσ κατ’ ανϊτατο χρόνο 

7 θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ τθσ ζνςταςθσ, υποβάλλοντασ κατά το χρόνο λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ, τθ γνωμοδότθςι τθσ προσ ζγκριςθ, ςτο ΔΣ του ΕΡΙΣΕΥ, το οποίο αποφαςίηει οριςτικϊσ. Δεν 

υφίςταται δικαίωμα ζνςταςθσ κατά τθσ οριςτικισ απόφαςθσ του ΔΣ του Ινςτιτοφτου. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Ρλθροφορίεσ για τισ δραςτθριότθτεσ του ΕΡΙΣΕΥ διατίκενται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://www.iccs.gr/. Για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι προτάςεων και άλλεσ 

διαδικαςτικζσ διευκρινιςεισ οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να απευκφνονται ςτθ Γραμματεία του 

Ινςτιτοφτου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ κι ϊρεσ (κα Ε. Καψάλθ, τθλ. 210 772 3955). 

 

Ο Διευκυντισ 

 

 

 

Κακθγθτισ, Ιωάννθσ Βαςιλείου 

Ηωγράφου, 08/04/2015 

 

 

 

 

 

http://www.iccs.gr/

