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2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ» 
της Πράξης 

«ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ – 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 480002) 
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 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (εφ’ εξής αποκαλούμενο «ΕΠΙΣΕΥ») έχει αναλάβει και υλοποιεί ως 
τελικός δικαιούχος, δυνάμει σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ, την 
υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και 
Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» και 
κωδ. ΟΠΣ 480002, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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«ΑΤΤΙΚΗ» του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής», η οποία χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ΕΣΠΑ 2007-2013, κατά τα 
οριζόμενα ποσοστά συγχρηματοδότησης.  
Το ΕΠΙΣΕΥ για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της ως άνω Πράξης με τίτλο 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ», λαμβάνοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις του ΠΔ 271/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Eπικοινωνιών και Υπολογιστών», όπως τροποποιηθέν με τις διατάξεις 
του ΠΔ 13/1998 (ΦΕΚ Α`24/ 9.2.1998) «Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 
υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις του Νόμου 2083/92 και τροποποίηση διατάξεών 
του», δυνάμει του οποίου υπήρξε, μεταξύ άλλων, μετονομασία του σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (εφ’ εξής 
αποκαλούμενο «ΕΠΙΣΕΥ»), του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148/16.07.2008) και του 
άρθρου 32 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156/04.09.2009) όπως ισχύει.  
2) Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/0609.2011) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών», όπως τροποποιηθείσες ισχύουν. 
3) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1794/1999, όπως ισχύει.  
4) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 
5) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως ισχύει.  
6) Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/03-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-
2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
7) Τις διατάξεις του Ν. 3840/2010(ΦΕΚ  53/Α’/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 
8) Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α’/ 1997) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις» και ιδίως αυτές του 
άρθρου 6§1, 3 εδαφ. δ και  5, όπως τροποποιηθείσες ισχύουν σε συνδυασμό τις 
διατάξεις του Ν. 2621/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), άρθρο 23§2, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85), άρθρο 44§5 εδ. β) αα, του Ν. 3812/2009 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 234), άρθρο 10, του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 112), άρθρο 2§4, του Ν. 
4013/2011 (άρθρο 11), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (άρθρο 10).  
9) Την με αριθμ. 29665/ΕΥΘΥ610/2.7.2012 Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων 
μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ, δυνάμει του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 καθώς και 
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τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 164/2004 αλλά της ΥΠΑΣΥΔ, όπως εκάστοτε ισχύει σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ αριθ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 ΥΑ «Τροποποίηση 
της υπ΄ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (Φ.Ε.Κ. 540 Β΄/27.3.2008) Υπουργικής 
Απόφασης συστήματος διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 292 
Β΄/13.02.2013).  
10) Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ 16 του Ν. 4071/2012 σύμφωνα με τις οποίες η 
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος 
Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων ασκεί 
καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια των διατάξεων του 
άρθρου 4 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ. 
11) Tην υπ’ αριθμ. 17192/ΕΥΣ 2382/06-04-2012 (ΦΕΚ  1277/11-04-2012) Απόφαση 
της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αττικής» του ΕΣΠΑ στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηνών. 
12) Την με αρ. πρωτ. 613/ΕΦΔ493/21.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η) Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» με 
κωδικό ΟΠΣ 480002 στον Άξονα Προτεραιότητας "02-Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική", της 
οποίας το παρόν αποτελεί το Υποέργο 2. 
13) Το υπ’ αριθμ. 1194/ΕΦΔ874/16.06.2014 έγγραφο Διατύπωσης Σύμφωνης 
Γνώμης  του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, ΕΑΤΑ Δήμου Αθηναίων επί του  
Σχεδίου  Απόφασης Υλοποίησης και της διαδικασίας υλοποίησης με ίδια μέσα του 
Υποέργου 2 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ» της Πράξης «ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» 
με κωδικό ΟΠΣ 480002. 
14) Την από 23/06/2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ Θέμα 3ο/Α αναφορικά με την 
Υλοποίηση με Ίδια Μέσα του Υποέργου 2 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ». 
15) Το γεγονός οτι οι θέσεις 6 και 7 της πρόσκλησης της 21-7-2014 δεν 
συμβασιοποιήθηκαν και οτι η θέση 2 χήρευσε λόγω παραίτησης. 
16) Την από 9/12/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΙΣΕΥ, Θέμα 
7ο/Θ αναφορικά με τη λήψη Απόφασης δημοσιοποίησης της παρούσας Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
17) Το γεγονός ότι η νομιμοποίηση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ προκύπτει, δυνάμει της υπ’ 

αριθμ. 22412/17.7.2009 πράξης του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, εκδοθείσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11§5&6 του Ν. 
3685/2008, δημοσιευθείσης στο υπ’ αριθμ. 335/31.7.2009 ΦΕΚ - Τεύχος 
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου & 
Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, όπως η άνω πρυτανική πράξη συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 28182/18.9.2009 περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθμ. 422/23.9.2009 ΦΕΚ - Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών 
Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου & Ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα. Η ως άνω πρυτανική πράξη συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
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28182/18.9.2009 όμοια διαπιστωτική πράξη, περί συγκρότησης του ΔΣ, 
δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθμ. 422/23.9.2009 ΦΕΚ ΥΟΔΔ. Το εν λόγω ΔΣ 
ανασυγκροτήθηκε δυνάμει της δημοσιευθείσης στο υπ’ αριθμ. 285/29.8.2011 ΦΕΚ - 
Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του 
Δημοσίου & Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, υπ’ αριθμ. 15047/27.07.2011 Πράξη του 
Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ανωτέρω ισχύουν σε συνδυασμό 
με τις δημοσιευθείσες νομίμως στα υπ’ αριθμ. ΦΕΚ Β/1032/7.8.2010, ΦΕΚ 
Β/3384/2010, ΦΕΚ Β/3115/2013 Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες προέβησαν σε 
διαδοχικές παρατάσεις λειτουργίας των ΕΠΙ, της θητείας των Διοικητικών 
Συμβουλίων τους, της προθεσμίας αξιολόγησης και προσαρμογής.  
18) Το γεγονός ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα  από 
το ΕΠ «Αττική», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο). 
19) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 151.273/ΨΣ1728-Γ'/26.3.2010 έγγραφη επιβεβαίωση 
Διαχειριστικής Επάρκειας, χορηγηθείσα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Ε.Π ‘’Ψηφιακή Σύγκλιση’’. 

ΚΑΛΕΙ 
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 με το ΕΠΙΣΕΥ προκειμένου να 
συμμετέχει στην υλοποίηση του Υποέργου 2 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ», σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.  

ΑΡΘΡΟ 1 
Σύντομη Περιγραφή του Έργου 

1.1 Στο πλαίσιο  του ΕΣΠΑ  2007-2013  το ΕΠΙΣΕΥ υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος 
την Πράξη με τίτλο «Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας 
ΕΠΙΣΕΥ-Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» και κωδικό ΟΠΣ 480002 η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ». Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
1.2 Κύριο Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η δημιουργία Δομής διασύνδεσης 
έρευνας και επιχειρηματικότητας για Ερευνητές–Μηχανικούς. Η Δομή έχει ως σκοπό 
την υποστήριξη των ερευνητών/φοιτητών στην κατοχύρωση και εμπορική αξιοποίηση 
– εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να παρουσιάσουν 
επιχειρηματικό ενδιαφέρον, όπως επίσης την υποστήριξη μεμονωμένων φυσικών 
προσώπων ή ομάδων, ερευνητών, νέων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων καθώς και 
οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου για τη δικτύωση, ανάπτυξη, κατοχύρωση και 
εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση πρωτότυπων ιδεών στην ευρύτερη οικονομία 
οι οποίες μπορούν να παρουσιάσουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον. 
Η Δομή θα αξιοποιήσει και θα μετασχηματίσει διαδικασίες και υποδομές σε ένα  
ολοκληρωμένο κέντρο δικτύωσης (hub) ανταλλαγής γνώσης και υποστήριξης 
ερευνητών, μηχανικών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, που επιθυμούν να 
ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα μετατρέποντας την ερευνητική δουλειά τους 
σε βιώσιμη επιχείρηση ή προϊόν. Επιπρόσθετα, μέσω της Δομής θα υποστηρίζονται 
νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες με καινοτομικό και εξωστρεφή προσανατολισμό. 
1.3 Οι στόχοι της «ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ» είναι οι εξής: 
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(α) Δημιουργία προϋποθέσεων για προσέλκυση καινοτόμων ιδεών και νέων ομάδων 
ή επιχειρηματιών και παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση υλοποίησης ιδεών και 
τελικών προϊόντων μέσω της παροχής ολοκληρωμένων φυσικών και άυλων 
υποδομών. 
(β) Δικτύωση των ενδιαφερόμενων και αλληλεπίδραση με δυναμικά μέλη του 
οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας, όπως είναι Μονάδες Καινοτομίας των 
Ελληνικών Πανεπιστημίων, Σύνδεσμοι επιχειρήσεων κοκ. 
(γ) Καθοδήγηση των νέων ομάδων και εμβάθυνση σε όλα τα στάδια μετατροπής μιας 
ιδέας σε ένα προϊόν ή μια επιχείρηση. 
(δ) Υποβοήθηση σε νομικά και λοιπά θέματα τυπικών διαδικασιών μέσω υπηρεσιών 
συμβουλευτικής υποστήριξης. 
(ε) Δικτύωση των ενδιαφερομένων με οικοσυστήματα εντός και εκτός Ελλάδας, 
μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων. 
(στ) Ενίσχυση και δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων υποδομών, περιεχομένου και 
εργαστηρίων, που θα αξιοποιούνται για την προώθηση της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας. 
(ζ) Ενίσχυση της παρουσίας συνδέσμων καινοτόμων επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής και 
ερευνητικής κοινότητας. 
1.4 Οι ωφελούμενοι του έργου «ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ» είναι οι εξής: 
• Νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε 
δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα. 
• Ομάδες ερευνητών που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν 
σε βιώσιμες επιχειρήσεις ή προϊόντα. 
• Υπό σύσταση επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις ερευνητών και μηχανικών. 
• Ερευνητές που θέλουν να επιχειρήσουν σε δυναμικούς τομείς της ελληνικής 
οικονομίας. 
• Επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετασχηματίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο 
με αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
• Μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. 
1.5 Η Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ θα 
παρέχει υπηρεσίες σε δύο Φάσεις:  
Φάση Α: Υπηρεσίες επιχειρηματικής δικτύωσης μέσω στοχευμένων δράσεων.  
Φάση Β: Υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης και υποστήριξης για τις ομάδες. 
1.6 Το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της υπό υλοποίηση Πράξης, το οποίο αφορά η παρούσα, 
συνίσταται σε Ενέργειες για τη Λειτουργία της Δομής και στοχεύει στην αρχική 
διαμόρφωση των χώρων της δομής και στις δράσεις που θα την πλαισιώνουν μέχρι 
τις 31.10.2015.  

1.7 Το ΕΠΙΣΕΥ προχωρά στην υλοποίηση του Υποέργου 2 με αυτεπιστασία / ίδια 
μέσα καθώς κρίθηκε ότι είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος υλοποίησης, από 
πλευράς κόστους, ποιότητας και ταχύτητας, δεδομένου ότι διαθέτει τα στελέχη, την 
τεχνογνωσία, την εμπειρία, το δίκτυο συνεργατών και προμηθευτών, ώστε να 
εξασφαλίσει την άψογη εκτέλεσή του κατά τον πλέον οικονομικό τρόπο, εντός του 
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους αποκλίσεων, 
γεγονότα κρίσιμα για τη συνολική επιτυχία του έργου. 
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1.8 Η υλοποίηση του Υποέργου 2 με ίδια μέσα θα γίνει από στελέχη -έμμισθο 
προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες που θα 
υποβάλουν υποψηφιότητα, θα επιλεγούν και θα συμβληθούν δυνάμει συμβάσεων 
μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών με το ΕΠΙΣΕΥ, σύμφωνα με την παρούσα 
Πρόσκληση, και για την εκτέλεση συγκεκριμένων Πακέτων Εργασίας (ΠΕ) τα οποία 
αποτελούν τμήματα ευρύτερων Ομάδων Ενεργειών που εντάσσονται στο Υποέργο 
2 της ως άνω Πράξης. 

ΑΡΘΡΟ 2  
Προσόντα Συνεργατών - Περιγραφή έργων  

2.1. Περιγραφή έργων - Απαιτούμενα προσόντα 
Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 θα απασχοληθεί, ανά Κωδικό Απασχόλησης και 
ειδικότητα, ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. Πίνακα Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. Πίνακα Β).  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Κωδικός 
Απασχόλησης 

Ρόλος στην 
Ομάδα Έργου - 

Ειδικότητα- 
Συμμετοχή σε 

παραδοτέα  

Καθήκοντα 
Αριθμός 
θέσεων 

02 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΠΕ 2.7 
 

Ο Υπεύθυνος υποστήριξης 
εκδηλώσεων: 

 Συντάσσει δελτία τύπου.  

 Εκπονεί μελέτες στρατηγικής 
επικοινωνίας των δράσεων. 

 Σχεδιάζει την επικοινωνιακή 
στρατηγική της Δομής. 

 Υποβάλλει εισηγήσεις για τον 
προϋπολογισμό ο οποίος αφορά την 
επικοινωνία. 

 Σχεδιάζει ενέργειες μάρκετινγκ. 

 Διαμορφώνει χορηγικά πακέτα. 
Αντισταθμιστικά, οργανώνει 
προωθητικές ενέργειες και ενέργειες 
επικοινωνίας, συντονίζει τις 
απαιτούμενες ενέργειες για την 
υλοποίηση των χορηγιών.  

 Επιλέγει και μορφοποιεί τα τελικά 
κείμενα για την προώθηση της Δομής 
σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. 

 Εποπτεύει την παραγωγή και την 
εκτύπωση ενημερωτικού υλικού.  

 Συντονίζει την παραγωγή 
δημιουργικού εντύπου, τηλεοπτικού και 
ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού. 

 Διαμορφώνει την παρουσίαση του 

1 
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τελικού πληροφοριακού υλικού για το 
portal της Δομής.  

 Σχεδιάζει και προτείνει τον τρόπο 
παρουσίασης της Δομής στα 
ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης.   

 Επικοινωνεί με δημοσιογράφους. 

 Ανανεώνει τα στοιχεία επικοινωνίας 
με δημοσιογράφους και πολιτιστικούς 
φορείς.  

 Οργανώνει συνεντεύξεις τύπου ή 
παρουσιάσεις.  

 Κλείνει συνεντεύξεις και παρουσιάσεις 
συμπληρωματικών έμμεσων 
αναφορών.  

 Φροντίζει για τη διακίνηση και διάθεση 
υλικού (αφίσες, flyers, τοποθέτηση 
banner κτλ). 

 Φροντίζει για την τακτική προβολή της 
Δομής στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο. 

 Φροντίζει για διαφημίσεις σε 
κοινωνικά δίκτυα και μηχανές 
αναζήτησης.  

 Αξιοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για τη 
δημιουργία κοινοτήτων.  

06 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΛΛΗΨΗΣ 

ΠΕ2.18 

Ο Υπεύθυνος Σύνθεσης Συστήματος 
Σύλληψης: 

 είναι Υπεύθυνος για τη σύνθεση του  
ολοκληρωμένου τελικού συστήματος 
σύλληψης 

 αναφέρεται στον Υπεύθυνο και 
Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δομής. 

1 

07 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
- ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΠΕ2.18 

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας – 
Ολοκλήρωσης – Ελέγχου Δοκιμών: 

 Διασφαλίζει ότι καθιερώνονται, 
εφαρμόζονται και διατηρούνται οι 
διεργασίες που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση του έργου.  

 Ενημερώνει σχετικά με την επίδοση 
και τις ανάγκες βελτίωσης της 
πλατφόρμας και των συστημάτων 
πολυμέσων. 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΘΕΣΗ / ΤΙΤΛΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

02 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Απαραίτητα Προσόντα 

    Πτυχίο ΑΕΙ θετικής ή οικονομικής ή 
διοικητικής κατεύθυνσης ή κοινωνικών 
επιστημών. 

    Τουλάχιστον 3ετής εργασιακή εμπειρία σε 
θέσεις οργάνωσης ή διοίκησης ή υποστήριξης. 

    Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (Επίπεδο, 
τουλάχιστον, Γ1 ή αντίστοιχο). 

    Τουλάχιστον, καλή γνώση (Επίπεδο Β2 ή 
αντίστοιχο), 2ης Γλώσσας, ως ξένης. 

    Πιστοποιημένη γνώση χρήσης υπολογιστών 
για εργαλεία εργασιών γραφείου. 

Επιθυμητά Προσόντα 

    Μεταπτυχιακός τίτλος. 

    Επικοινωνιακές δεξιότητες. 

    Αποδεδειγμένη συναφής προς το υπό 
ανάθεση έργο εργασιακή εμπειρία. 

    Τουλάχιστον, καλή γνώση (Επίπεδο Β2 ή 
αντίστοιχο), 3ης Γλώσσας, ως ξένης, θα 
συμπροσμετρηθεί. 

6 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΛΛΗΨΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ σε αντικείμενο 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού 
Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή 
Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή  
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού 
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή 
Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών ή ισότιμο ή 
αντίστοιχοι πτυχίο Πανεπιστημίου του 
εξωτερικού. 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, 
τουλάχιστον 3 ετών σε σχετικά πεδία με το υπό 
ανάθεση αντικείμενο.  
 Τουλάχιστον, καλή γνώση (επίπεδο Β2 ή 
αντίστοιχο) της Αγγλικής Γλώσσας. 

Επιθυμητά Προσόντα 

 Τυχόν μεταπτυχιακός ή διδακτορικός 
τίτλος συναφής προς το αντικείμενο του υπό 
ανάθεση έργου θα προσμετρηθεί. 
 Αποδεδειγμένη ερευνητική ή 
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επαγγελματική εμπειρία στη χρήση 
συνεργατικών εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού 
όπως, mercurial, git, svn κ.α, σε χρήση και 
λειτουργία video streaming servers και 
αντίστοιχες τεχνολογίες, σε τεχνολογίες και 
frameworks εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-
learning). 

07 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Απαραίτητα Προσόντα 

 Φοιτητής ΑΕΙ Μηχανικού ή Πληροφορικής 
ή Επιστήμης της Πληροφορικής ή αντίστοιχο 
πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού. 
 Τουλάχιστον, 5ετή, αποδεδειγμένη 
εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία στο υπό 
ανάθεση αντικείμενο. 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (Επίπεδο, 
τουλάχιστον, Γ1 ή αντίστοιχο). 

Επιθυμητά  Προσόντα 

 Πτυχίο  ΑΕΙ Μηχανικού ή Πληροφορικής ή 
Επιστήμης της Πληροφορικής ή 
αντίστοιχο πτυχίο Πανεπιστημίου του 
εξωτερικού προς το υπό ανάθεση 
αντικείμενο θα συμπροσμετρηθεί. 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε 
διαχείριση ή πιστοποίηση ερευνητικών έργων ή 
προγραμμάτων. 
 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε 
ζητήματα διασφάλισης ποιότητας – 
πιστοποίησης διαδικασιών, ιδίως αναφορικά με 
έλεγχο ποιότητας λογισμικού. 
 Αποδεδειγμένη εργασιακή ή ερευνητική 
εμπειρία σε τεχνολογίες και frameworks εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning). 
 Αποδεδειγμένη εργασιακή ή ερευνητική 
εμπειρία σε διαδικασίες ολοκλήρωσης, 
συνένωσης, τελικής παρουσίασής, εφαρμογής 
και λειτουργίας λογισμικού. 

 
*Διευκρινίζεται ότι η κατοχή περισσότερων ή ανώτερων προσόντων από τα 
κατά περίπτωση προβλεπόμενα ως απαραίτητα καλύπτει αφενός τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της θέσης (απαραίτητα προσόντα), προσδίδει δε στον υποψήφιο 
και τα πρόσθετα μόρια των επιθυμητών προσόντων σύμφωνα με τον Πίνακα Γ 
του άρθρου 5 της παρούσας. 
2.2. Προϋποθέσεις συμμετοχής 
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Οι ενδιαφερόμενοι, επί ποινή απόρριψης της πρότασης, ως απαράδεκτης, πρέπει 
κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης άλλως, το αργότερο, κατά το χρόνο λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων:  
• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) ή υπήκοοι 3ων χωρών, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, διαθέτοντες νόμιμα 
έγγραφα διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας για το σύνολο της διάρκειας 
του έργου. 
• Για τους πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε ή τους υπηκόους 3ων χωρών, 
απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από 
οποιοδήποτε νόμιμο πιστοποιητικό αρμόδιας, ημεδαπής, δημόσιας ή κρατικής Αρχής 
ή πιστοποιημένης ή αναγνωρισμένης αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής ή υπηρεσίας.  
• Να κατέχουν κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και το αργότερο κατά την 
λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα προσόντα και τα τυχόν 
πρόσθετα προσόντα που αναφέρονται στον Πίνακα Β – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.  
Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται και 
από πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 
ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης 
επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής 
Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
• Να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου για την επιτόπια 
και αυτοπρόσωπη εκτέλεση του έργου σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τους 
αρμοδίους κι εντεταλμένους υπευθύνους, στελέχη, προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ, της 
Μονάδος Καινοτομίας κι Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, χωρίς το γεγονός να 
δημιουργεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ευθύ ή υποκρυπτόμενο, σχέση ή σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας, καθ’ όσον γνώμονα για την ανωτέρω απαίτηση αποτελεί η 
πλήρης, προσήκουσα κι εμπρόθεσμη εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου και η παροχή 
των συμβατικών παραδοτέων και υπηρεσιών. 
• Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ή να έχουν 
νομίμως απαλλαγεί από αυτές. 
• Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 
8 του Υπαλληλικού Κώδικα ποινικά αδικήματα. 
2.3. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα 
«Απαραίτητα Προσόντα», όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, θα αποκλείονται και οι 
αιτήσεις τους δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.  
Οι υποψήφιοι που δεν θα αποκλειστούν, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 της παρούσας.  
2.4. Ο αριθμός των εξωτερικών συνεργατών, τα καθήκοντα, οι ανθρωπομήνες 
απασχόλησης, η μέγιστη εγκεκριμένη μηνιαία αμοιβή και τα παραδοτέα, στα οποία 
θα συμμετέχει κάθε ειδικότητα, περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
Πρόσκλησης και θα καθορισθούν συμβατικώς αναλόγως των προσόντων εκάστου 
επιτυχόντος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τις συνθήκες τις αγοράς, την εξειδίκευση κι εμπειρία, την αναμενόμενη 
αποδοτικότητα, τον αναπτυχθέντα ανταγωνισμό μεταξύ καταλλήλων υποψηφίων, τον 
προϋπολογισμό και το οικονομικό περιβάλλον του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 3  



11 

 

Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
3.1 Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής, 

καλούνται να υποβάλουν έως την 5/1/2015, ήτοι μετά την παρέλευση 15 ημερών 

από την επομένη της ανάρτηση της παρούσης πρόσκλησης στον ιστότοπο του 
ΕΠΙΣΕΥ http://www.iccs.gr/?page_id=1466, ανεξαρτήτως της παράλληλης 
ανάρτησης αυτής σε άλλους ιστοτόπους ή έτερες θέσεις του διαδικτύου είτε εκουσίως 
από το ΕΠΙΣΕΥ είτε με ενέργειες 3ων, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά σε 
απλά, ανεπικύρωτα, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, κατ’ εφαρμογή και σύμφωνα με 
τις συνέπειες του άρθρου 1 του ν.4250/2014.  
To ΕΠΙΣΕΥ επιφυλάσσεται του δικαιώματα να απαιτήσει, προ της υπογραφής 
της σύμβασης με τους τυχόν συνεργάτες, των πρωτοτύπων δικαιολογητικών, 
επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία, τυχόν παραλείποντος να 
συμπράξει, υποψηφίου.  
Τονίζεται δε ότι οιοδήποτε κατατιθέμενο έγγραφο και δικαιολογητικό νοείται 
ως φωτοαντίγραφο υφισταμένου κατά την εκ μέρους των υποψηφίων 
υποβολή γνησίου και καταλλήλου, το δε ΕΠΙΣΕΥ επιφυλάσσεται για την 
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών διαβίβαση 
εγγράφων που τυχόν προσβληθούν ή διαπιστωθούν πλαστά, ψευδή, 
ανακριβή, ανυπόστατα ή παραποιημένα. 

Η αίτηση είναι διαθέσιμη και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΠΙΣΕΥ 
(http://www.iccs.gr/?page_id=1466). 
(α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας, συμπληρωμένη με τα στοιχεία του υποψηφίου και 
τον Κωδικό Απασχόλησης για τον οποίο ενδιαφέρονται και διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα, συνοδευόμενη από τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά.  
Η Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τις έννομες συνέπειες του Ν. 
1599/1986, σε σχέση με την αλήθεια, την πιστότητα και την ακρίβεια των δηλώσεων 
και των προσκομιζόμενων από τον υποψήφιο στοιχείων, πιστοποιητικών, 
δικαιολογητικών κι εγγράφων.  
Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού 
σημειώματος, τη διαθεσιμότητα του για όλη τη διάρκεια του έργου για την κατά τα 
ανωτέρω προπεριγραφέντα ως προ το είδος της συμβατικής σχέσης με το ΕΠΙΣΕΥ, 
επιτόπια και αυτοπρόσωπη, εκτέλεση του έργου, υλοποίηση των παραδοτέων και 
παροχή των υπηρεσιών του, την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή 
τη νόμιμη απαλλαγή του από αυτές, ως προς τους άρρενες υποψηφίους, τη μη 
τελεσίδικη καταδίκη για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού 
Κώδικα ποινικά αδικήματα.  
(β) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων ημεδαπού ή αλλοδαπού δελτίου ταυτότητας, στο 
οποίο θα περιέχονται, όμως, απαραίτητα και ελληνικοί ή και λατινικοί χαρακτήρες ή 
άλλα δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, ο 
τόπος και χρόνος γέννησης των υποψηφίων καθώς και η υπηκοότητά τους. 
Τυχόν αλλοδαπά έγγραφα θα πρέπει να φέρουν θεώρηση ως προς τη γνησιότητά 
τους, σύμφωνα με την κείμενη εθνική ή διεθνή νομοθεσία.  
(γ) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, κατά προτίμηση τύπου europass, μέχρι 
πέντε (5) σελίδες (europass.cedefop.europa.eu),όπου θα αναφέρεται η 

http://www.iccs.gr/?page_id=1466
http://www.iccs.gr/?page_id=1466
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ακαδημαϊκή πορεία και γνώσεις, η επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία και η 
τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση / θέση του υποψηφίου. 
(δ) Τίτλο/ους Σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε αναγνωρισμένα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά τις απαιτήσεις εκάστου 
Κωδικού Απασχόλησης. Οι αλλοδαποί τίτλοι θα πρέπει να είναι αρμοδίως κι 
επισήμως αναγνωρισμένοι ως προς την αντιστοιχία και την ισοτιμία τους.  
(ε) Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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’» κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης - πρότασης, συνοδευόμενα 
από επίσημη, επικυρωμένη, νόμιμη μετάφρασή τους. 
(στ) Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης ηλεκτρονικώς υπολογιστών εφαρμογών 
γραφείου από πιστοποιημένους ή αναγνωρισμένους νομίμως κι αρμοδίως 
ημεδαπούς ή αλλοδαπούς φορείς, κατά τις απαιτήσεις εκάστου Κωδικού 
Απασχόλησης, όπου η απαίτηση αυτή αναφέρεται ρητώς. Τυχόν αλλοδαπά 
πιστοποιητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμη, επικυρωμένη μετάφρασή 
τους.  
(ζ) Κάθε στοιχείο, βάσει του οποίου ο υποψήφιος τεκμηριώνει τα αναφερόμενα 
στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σημείωμα. Ενδεικτικώς αναφέρονται 
συμβάσεις εργασίας, παροχής υπηρεσιών, ανάθεσης έργου, βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας προς απόδειξη των αντικειμένων, το εύρος, το χρονικό διάστημα 
εξειδικευμένης εμπειρίας ή απασχόλησης, παραστατικά τιμολόγησης ή αμοιβών 
εκτελεσθέντων έργων ή παροχής υπηρεσιών, κατάλογοι ενσήμων ΙΚΑ ή άλλων 
ασφαλιστικών φορέων, δημοσιεύσεις, μνείες σε εκτελεσθέντα ερευνητικά έργα και 
προγράμματα.  
(η) Για την απόδειξη της εμπειρίας είτε ως απαραίτητο προσόν είτε ως 
βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης ανά Κωδικό Απασχόλησης, οι υποψήφιοι 
πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:  

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η 
διάρκεια της ασφάλισης ή βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την 
οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας, σχετικές συμβάσεις 
ή βεβαιώσεις εργοδοτών ή δελτία παροχής υπηρεσιών που να βεβαιώνουν τη 
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

 Αυτοτελή ως προς την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 
του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυμίας της επιχείρησης, συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το 
αντικείμενο της εμπειρίας.  

3.2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα απαιτούμενα ανά Κωδικό 
Απασχόλησης δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.  
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την 
παρούσα Πρόσκληση, πρέπει να είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην 
ελληνική γλώσσα. 
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3.3. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την αίτησή είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
εγγράφως εξουσιοδοτημένου ατόμου είτε ταχυδρομικώς, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΜΕ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ EXPRESS, προκειμένου να μην προκύψουν καθυστερήσεις στην 
παραλαβή αποστελλομένων φακέλων άλλως μέσω ταχυμεταφορέα, με 
απαραίτητη την ταχυδρομική - ταχυμεταφορική αποστολή, έως την 
καταληκτική ημερομηνία. ΒΑΣΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ - 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΑ, χωρίς το ΕΠΙΣΕΥ να φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το 
γεγονός της εμπρόθεσμης υποβολής ή παράδοσης, εντός κλειστού - 
σφραγισμένου φακέλου, φέροντος τη μονογραφή τους στο σημείο σφράγισης του 
φακέλου, στον οποίο θα περιέχεται η αίτηση, τα ανωτέρω δικαιολογητικά το 
βιογραφικό σημείωμα και κάθε έτερο σχετικό με τη διαδικασία έγγραφο, με 
παραλήπτη το ΕΠΙΣΕΥ, ως ακολούθως: 

«ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15773, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα» 

Ο κλειστός φάκελος πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, την 
ταχυδρομική του διεύθυνση καθώς και τη θέση για την οποία υποβάλλει αίτηση, ενώ 
θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα επί του φακέλου:  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ» 
της Πράξης 

«ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΙΣΕΥ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 480002) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: …………….. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΟ ΘΕΣΗΣ) 

Σε περίπτωση που υποψήφιος διαθέτει προσόντα, τα οποία καλύπτουν 
περισσότερες της μίας θέσης, την οποία ενδιαφέρεται να καλύψει, θα πρέπει 
να υποβάλει πλήρη, αυτοτελή φάκελο για κάθε αιτούμενη θέση. Σε περίπτωση 
επιλογής του για περισσότερες της μίας θέσης θα πρέπει να δηλώσει κατόπιν 
σχετικής πρόσκλησης από το ΕΠΙΣΕΥ, τη μια θέση για την οποία εν τέλει 
επιθυμεί να παράσχει τις υπηρεσίες του. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις 
επικαλούμενες δικαιολογητικά άλλων αιτήσεων του αυτού υποψηφίου για 
θέσεις της παρούσης πρόσκλησης. 
Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως θα κρίνεται από την ημερομηνία της 
ταχυδρομικής σήμανσης που θα φέρει ο φάκελος αποστολής, κατά τα 
ανωτέρω αναλυθέντα, ενώ θα πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, 
τιθεμένης σχετικής σφραγίδας επί του φακέλου, ο οποίος θα παραμένει 
σφραγισμένος έως το χρόνο παράδοσής του στην αρμόδια Επιτροπή 
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Αξιολόγησης, η οποία θα ορισθεί δυνάμει σχετικής απόφασης του ΔΣ του 
ΕΠΙΣΕΥ.  
Οι αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένων προσώπων υποβαλλόμενες 
αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται κατά το χρόνο υποβολής του, χορηγουμένου 
σχετικού πιστοποιητικού προς τον υποβάλλοντα. Οι ανωτέρω φάκελοι, 
φέροντες σήμανση πρωτοκόλλησης θα παραμένουν σφραγισμένοι έως το 
χρόνο παράδοσής του στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα 
ορισθεί δυνάμει σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ. 
Κατά το χρόνο αποσφράγισης των φακέλων, τα μέλη της Επιτροπής θα 
μονογράψουν το σύνολο των περιεχομένων στους φακέλους εγγράφων και θα 
αναγράψουν τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου επί της περιεχομένης εντός 
του φακέλου αίτησης. 
Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή θα διαπιστωθεί κατά την 
αποσφράγιση ότι δεν περιέχουν βιογραφικό σημείωμα και τα προαπαιτούμενα 
δικαιολογητικά, θα απορριφθούν ως απαραδέκτως υποβληθείσες.  
Η υποβολή αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης συνεπάγεται την πλήρη 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της. 
Το ΕΠΙΣΕΥ δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερομένους διευκρινίσεις μόνο επί των 
υποβληθέντων στοιχείων, τα οποία δεν συμπληρώνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

ΑΡΘΡΟ 4 
Διαδικασία Επιλογής και Αξιολόγησης - Κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης 

4.1. 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».  
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. 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων 
θα γίνει, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 5 της παρούσας (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Γ) και 
σύμφωνα με την παρακάτω αναφερόμενη διαδικασία, από Επιτροπή Αξιολόγησης 
που έχει  συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΙΣΕΥ.  
4.2. Η Επιτροπή θα ελέγξει τα στοιχεία των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και θα αποκλείσει ως απαράδεκτες 
όσες αιτήσεις δεν καλύπτουν τους όρους της παραγράφου 3.1 της παρούσας ή δεν 
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διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα κατά τα οριζόμενα στον Πίνακα Β της 
παραγράφου 2.1 της παρούσας για τον αντίστοιχο κωδικό απασχόλησης.  
4.3. Ακολούθως η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων με βάση τα κατά περίπτωση (ανά Κωδικό απασχόλησης) απαραίτητα και 
επιθυμητά προσόντα (τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, εμπειρία, 
γνώση ξένων γλωσσών κ.λπ.), την ποιοτική αξιολόγηση βιογραφικού – εμπειρίας σε 
σχέση με τις ειδικές απαιτήσεις του έργου (ανά κωδικό απασχόλησης), καθώς και το 
πόρισμα που θα αποκομίσει από τις ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες δύναται κατά 
τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωση για 
αυτό, να πραγματοποιήσει με τους ΤΡΕΙΣ (3) επικρατέστερους υποψηφίους βάσει 
του προσωρινού Πίνακα Κατάταξης.  
4.4. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει του οριστικού Πίνακα 
Κατάταξης, ο οποίος μαζί με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με 
τους επιλεγέντες υποψηφίους θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΙΣΕΥ, 
προς έγκριση.  
Από τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης επιλέγεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης 
έργου με το ΕΠΙΣΕΥ ο πρώτος στην κατάταξη για κάθε κωδικό απασχόλησης, με 
εξαίρεση τον κωδικό ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ 
όπου επιλέγονται ο πρώτος και ο δεύτερος στην κατάταξη.  
4.5. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν εγγράφως (με email ή fax) από το ΕΠΙΣΕΥ, ενώ 
σχετική Ανακοίνωση, με τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης θα αναρτηθεί στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iccs.gr/.  
4.6. Το ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή/και να επαναλάβει την 
Πρόσκληση για τις θέσεις που δεν θα υπάρξουν υποψήφιοι ή οι υφιστάμενοι 
υποψήφιοι δεν θα πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της παρούσας κατά 
την κρίση της Επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟ 5 
Κριτήρια Αξιολόγησης Επιλογής / 

Κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης  
5.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ελέγξει και θα αξιολογήσει τα στοιχεία των αιτήσεων 
των υποψηφίων, βάσει των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν. Αιτήσεις 
υποψηφίων που δεν πληρούν τα Απαραίτητα Προσόντα ανά Κωδικό 
Απασχόλησης θα απορρίπτονται αυτομάτως. 
5.2. Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει τον προσωρινό Πίνακα 
Κατάταξης, εφαρμόζοντας τη μοριοδότηση και τους συντελεστές βαρύτητας των 
βαθμολογούμενων κριτηρίων Β1 (επιθυμητά προσόντα) και Β2 (ποιοτική αξιολόγηση 
εμπειρίας σε σχέση με τις ειδικές  απαιτήσεις  του έργου), όπως καθορίζονται στον 
Πίνακα Γ. Με βάση τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης, οι ΤΡΕΙΣ (3) επικρατέστεροι 
υποψήφιοι για κάθε Κωδικό Απασχόλησης, δύνανται κατά τη διακριτική ευχέρεια της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, εφ’ όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, να κληθούν σε 
συνέντευξη, σε τόπο και χρόνο που θα τους γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση - 
πρόσκληση της Επιτροπής.  
5.3. Τέλος, με βάση τις αξιολογήσεις των φακέλων (βαθμολογούμενα κριτήρια Β1 και 
Β2) και του πορίσματος της τυχόν διενεργούμενης συνέντευξης (βαθμολογούμενο 
κριτήριο Β3), η επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει για κάθε Κωδικό Απασχόλησης 
τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης. Επισημαίνεται ότι τα μόρια που θα συγκεντρώσει 
κάθε υποψήφιος από  τη βαθμολόγηση των κριτηρίων (Β1, Β2 και Β3) θα διαιρεθούν 
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με τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία ανά Κωδικό Απασχόλησης και θα 
πολλαπλασιάζονται επί 100 προκειμένου να αναχθούν στην κλίμακα 0-100.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (B1) ΜΟΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ 100 

0,4 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 50 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ / 

ΕΡΓΟΥ 
50 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 100 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3 ΕΤΩΝ 100 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 36, 5 ΜΟΡΙΑ για κάθε επί 
πλέον μήνα 

Αποτέλεσμα 
υπολογισμού 

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 50 

ΠΟΛΛΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 40 

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 30 

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 50 

ΠΟΛΛΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

40 

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 30 

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 3ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 30 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
50  

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ- 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Β2) 
0-100 0,3 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Β3) Εφ’ όσον διενεργηθεί 0-100 0,3 

ΑΡΘΡΟ 6 
Ενστάσεις 

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 
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 
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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, παρ. 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. 

ΑΡΘΡΟ 7 
Υπογραφή Σύμβασης  

7.1. Οι επιλεγέντες θα κληθούν να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση στην οποία θα 
καθορίζεται αναλυτικά το ακριβές αντικείμενο των υπηρεσιών που θα αναλάβει ο 
συμβαλλόμενος συνεργάτης, τα παραδοτέα, η διάρκεια και το ακριβές 
χρονοδιάγραμμα του έργου του, η συνολική αμοιβή και ο τρόπος πληρωμής του, 
καθώς και οι εν γένει υποχρεώσεις του απέναντι στο ΕΠΙΣΕΥ, όπως καθορίζονται 
στην παρούσα Πρόσκληση, και με συμπλήρωση των εδώ όρων με όσους συναφείς 
όρους κρίνει αναγκαίους το ΕΠΙΣΕΥ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των 
σχετικών οδηγιών του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.  
Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ δύναται να εξουσιοδοτήσει τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο 
του Έργου, Ερευνητή Α’ του ΕΠΙΣΕΥ, κο Δημήτριο Καλογερά, προκειμένου να 
διαπραγματευθεί και να υλοποιήσει το σύνολο των απαιτουμένων ενεργειών 
κατάρτισης των συμβάσεων , υπό την προϋπόθεση έγκρισής τους από αυτό. 
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7.2. Κάθε συμβαλλόμενος συνεργάτης θα υποχρεούται να εκτελεί το έργο 
αυτοπροσώπως, άνευ δυνατότητας εκχώρησης αυτού, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, κατά 
την δική του κρίση και πρωτοβουλία σύμφωνα όμως με τις γενικές κατευθύνσεις του 
Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου, κου Δημητρίου Καλογερά, Ερευνητή Α’.  
Ο ειδικότερος τρόπος και ο χρόνος εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών κάθε 
αναλαμβανόμενου έργου θα αποφασίζονται από κάθε συνεργάτη, βάσει της 
εξειδικευμένης γνώσης κι εμπειρίας του. Επειδή, ωστόσο, η προσήκουσα εκτέλεση 
των αναλαμβανόμενων με την παρούσα υποχρεώσεων προϋποθέτει κατά την κοινή 
αντίληψη αμφότερων των μερών και αυτοπρόσωπη, επιτόπια παρουσία, η ειδικότερη 
κατανομή των ωρών παρουσίας θα αποφασίζεται από τον συνεργάτη, 
λαμβανομένων υπόψη και των αναγκών συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους 
στην υλοποίηση του αναλαμβανόμενου έργου. 
7.3. Κάθε συμβαλλόμενος συνεργάτης θα εκτελεί το έργο για το οποίο θα συμβληθεί 
συνεργασία με το λοιπό προσωπικό, τα στελέχη και τους λοιπούς εξωτερικούς 
συνεργάτες του ΕΠΙΣΕΥ και της Μονάδος Καινοτομίας κι Επιχειρηματικότητας του 
ΕΜΠ, για την ολοκληρωμένη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του Υποέργου 2 που 
αφορά η Παρούσα.  
7.4. Επίσης, κάθε συμβαλλόμενος θα εκτελεί το έργο του ολικά ή μερικά στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις που θα ορίσει το ΕΠΙΣΕΥ, υποχρεούμενος να 
χρησιμοποιεί επιμελώς τον εξοπλισμό και τα πράγματα που θα του εμπιστευθούν, 
ευθυνόμενος για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας τους οφειλόμενης σε δόλο ή  
αμέλεια, ακόμη και όλως ελαφριά του ιδίου.  
7.5. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν αποδεχθεί τη σύναψη σύμβασης 
έργου, ή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από το ΕΠΙΣΕΥ, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι κάποιος  από  τους συμβαλλομένους αδυνατεί να εκτελέσει το έργο 
που του έχει ανατεθεί με τη συναφθείσα σύμβαση, καθώς και σε περίπτωση που 
υποψήφιος καταγγείλει τη σύμβαση και αποχωρήσει οικειοθελώς πριν τη λήξη της, 
δύναται να αντικαθίσταται με άλλον από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον 
πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, ο οποίος θα 
απασχοληθεί για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 
συμπληρώσεως της προβλεπόμενης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου (βλ. 
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).  
Το ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, στις ανωτέρω περιπτώσεις, την 
αποκατάσταση κάθε ζημίας τυχόν υποστεί. 
7.6. Η σύμβαση που θα υπογραφεί είναι και θα παραμείνει σύμβαση έργου με την 
έννοια και το πνεύμα του άρθρου 6 του Νόμου 2527/1997 και δεν δημιουργεί ούτε 
υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του ΕΠΙΣΕΥ και του 
συμβαλλόμενου, ο οποίος δεν καθίσταται υπάλληλός του, αλλά θα ενεργεί σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης ως εξωτερικός και ανεξάρτητος συνεργάτης.  

ΑΡΘΡΟ 8 
Διάρκεια Συμβάσεων 

8.1. Η διάρκεια κάθε ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου που θα συναφθεί στο 
πλαίσιο της παρούσας δε θα υπερβεί την 31/10/2015, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου 2, δύναται, όμως να παραταθεί νομίμως 
έως την τυχόν νόμιμη ή συμβατική παράταση αυτού, υπό την προϋπόθεση 
ολοκλήρωσης των απαιτουμένων νομικών, διοικητικών, συμβατικών ενεργειών και 
διαδικασιών. Επίσης, σε περίπτωση τυχόν σύντμησης της διάρκειας του έργου για 
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λόγους πρακτικούς, νομικούς ή διοικητικούς, οι ανωτέρω συμβάσεις δύνανται να 
συντμηθούν, αντιστοίχως. 
8.2. Κάθε συμβαλλόμενος θα απασχοληθεί στο Υποέργο 2, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασής του, μέχρι του αριθμού των ανθρωπομηνών που καθορίζονται κατά 
περίπτωση (βάσει Κωδικού Απασχόλησης και Πακέτου Εργασίας -ΠΕ) στο 
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.  
8.3. Μετά τη λήξη της σύμβασης και την περάτωση του έργου οι συμβαλλόμενοι δεν 
θα έχουν οποιαδήποτε αξίωση απασχόλησης με οποιαδήποτε μορφή, αιτία ή 
ονομασία από το ΕΠΙΣΕΥ. 

ΑΡΘΡΟ 9 
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη – Τρόπος Πληρωμής 

9.1. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη, η οποία θα διατεθεί ως αμοιβή για τους 
οκτώ (8) εξωτερικούς συνεργάτες, που θα συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου 
για την υλοποίηση των ΠΕ του Υποέργου 2 που αφορά η παρούσα, ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των εκατό εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ 
(165,450.00€), πλέον Φ.Π.Α. 

9.2. Η δαπάνη αυτή, με την οποία δεν εξαντλούνται οι εγκεκριμένοι και διαθέσιμοι 
πόροι του εν λόγω έργου, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

9.3. Η αμοιβή που θα καταβληθεί σε κάθε συμβαλλόμενο θα καθοριστεί στη σύμβαση 
και θα υπολογιστεί με βάση τη μέγιστη εγκεκριμένη αμοιβή και τον ανώτατο αριθμό 
ανθρωπομηνών απασχόλησης ανά περίπτωση (ΠΕ), όπως καθορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.  
9.4. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά ή εφάπαξ και σύμφωνα με τους 
όρους που θα καθορίζει κάθε σύμβαση.  
9.5. Οποιαδήποτε πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά τον έλεγχο, την πιστοποίηση και 
παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου που προβλέπεται στη σύμβαση και με την 
προηγούμενη έκδοση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου και την εν 
γένει τήρηση κάθε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται στην απόφαση υλοποίησης 
με ίδια μέσα και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά και ισόποσα με την παραλαβή κάθε παραδοτέου. 
9.6. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος βάσει του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και στις 
νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις και λοιπούς φόρους κ.λπ. όπως αυτά ισχύουν κατά 
την έκδοση του χρηματικού εντάλματος.  
Σημειώνεται ότι στις κρατήσεις θα υπολογιστεί και κράτηση ύψους 0,10%, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης ως προβλέπεται σχετικά στο 
Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4156/2013 (αρ. 61), υπέρ της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το ποσό παρακρατείται από την 
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Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό 
τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
Για την καταβολή της αμοιβής απαιτούνται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση 
παραστατικά. Οι χρόνοι καταβολής της αμοιβής των εξωτερικών συνεργατών δύναται 
να εξαρτώνται από την αντίστοιχη χρηματοροή από το ΕΣΠΑ. 
9.7 Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης / καλής εκτέλεσης των 
συμβάσεων και για την παραλαβή των Παραδοτέων και του έργου των εξωτερικών 
συνεργατών είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου, η 
οποία συγκροτείται με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ.  
Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των παραδοτέων και κατά προέκταση η παραλαβή 
τους από την Επιτροπή θα καθορισθεί επακριβώς στις σχετικές συμβάσεις που θα 
υπογράψει ο κάθε εξωτερικός συνεργάτης.  
Δεν θα παραλαμβάνονται παραδοτέα τα οποία έχουν κριθεί από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου ως μη ορθά και μη πλήρη. Στην 
περίπτωση αυτή η προκαθορισμένη αμοιβή δεν θα καταβάλλεται στον εξωτερικό 
συνεργάτη. 

ΑΡΘΡΟ 10 
Εκχώρηση 

Απαγορεύεται η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των ανατιθεμένων υπηρεσιών σε 
τρίτο πλην του επιλεγέντος υποψηφίου. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση θα 
λύεται αυτοδικαίως άνευ οιασδήποτε υποχρεώσεως του ΕΠΙΣΕΥ προς τον 
συμβαλλόμενο, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης καταβολής εν όλω ή εν 
μέρει της αμοιβής του, ρητά επιφυλασσόμενου του ΕΠΙΣΕΥ των δικαιωμάτων του για 
την αποκατάσταση τυχόν βλάβης που θα υποστεί εξ αιτίας της ως άνω υπαίτιας 
παραβίασης της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 11 
Εμπιστευτικότητα – Υποχρεώσεις Εχεμύθειας 

11.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και για τουλάχιστον δύο (2) έτη μετά 
τη λήξη της, κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες ή έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη συναφθείσα σύμβαση. 
Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΕΠΙΣΕΥ.  
11.2. Ειδικότερα, κάθε συμβαλλόμενος συνεργάτης του ΕΠΙΣΕΥ υποχρεώνεται να:  
(α) Τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες για το 
έργο και γενικότερα τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ 
που θα περιέλθουν σε γνώση του ή στα οποία θα αποκτήσει πρόσβαση κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  
(β) Υποχρεούται να παραδώσει με τη λήξη της σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα 
κλπ. που έχει στην κατοχή του στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου και αφορούν το 
ΕΠΙΣΕΥ.  
(γ) Προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα 
ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση του έργου, ακόμη και 
μετά τη λήξη του έργου.  
11.3. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από κάθε συμβαλλόμενο διέπεται από 
τις κείμενες διατάξεις.  



21 

 

11.4. Κάθε συμβαλλόμενος συνεργάτης του ΕΠΙΣΕΥ θα οφείλει να λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Το 
ΕΠΙΣΕΥ θα διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από το συμβαλλόμενο συνεργάτη την 
αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν θα υποστεί, οφειλόμενη σε υπαίτια πράξη ή 
παράλειψη του τελευταίου.  
11.5. Το ΕΠΙΣΕΥ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που 
τίθενται στη διάθεσή του από τον συμβαλλόμενο συνεργάτη, εφόσον αυτά είναι ή 
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά.  
Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, 
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα 
μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας και με τη 
ρητή επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 όπως τροποποιηθείς ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 12 
Πνευματικά Δικαιώματα – Άδειες Χρήσης Παραγόμενου Έργου/Δεδομένων 

12.1 Όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες που θα επιλεγούν και θα συνάψουν σύμβαση 
μίσθωσης έργου με το ΕΠΙΣΕΥ θα συμμετέχουν στην υλοποίηση των Πακέτων 
Εργασίας ανάλογα με την ειδικότητά τους, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 
2 της παρούσας.  
12.2. Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 
έργο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 
αναπτυχθούν από κάθε συμβαλλόμενο συνεργάτη με δαπάνες του παρόντος 
Υποέργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο μπορεί να 
τα διαχειρίζεται πλήρως, να τα εκμεταλλεύεται, να τα διαθέτει ελεύθερα και σε 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, με την υποχρέωση αναφοράς στην πηγή. Η άδεια 
αυτή θα είναι Creative Commons. 
12.3. Κατά τη λήξη της σύμβασης τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν 
θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 
παραγράφους μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στο ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο θα είναι πλέον 
αποκλειστικός δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που 
απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας 
οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν 
μέρει, την εξουσία μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης, αλλά και τροποποίησης 
χωρίς άδεια των συμβαλλομένων συνεργατών, η οποία σε κάθε περίπτωση θα 
παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 
12.4 Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο 
που θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον 
αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, με δαπάνες του Έργου, είναι 
εμπιστευτικά και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο δύναται 
αποκλειστικώς να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται. Το ΕΠΙΣΕΥ, επίσης, δύναται 
να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως πως εκμεταλλεύεται, χωρίς 
προηγούμενη άδεια του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στη 
διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσής του. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο έργο 
ανήκουν στο ΕΠΙΣΕΥ. Με την υπογραφή της σύμβασης ο αντισυμβαλλόμενος 
μεταβιβάζει τα περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου στον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του έργου και θα 
φέρει όλες τις εξουσίες 
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ΑΡΘΡΟ 13 
Τήρηση Υποχρεώσεων Δημοσιότητας 

13.1. Κάθε συμβαλλόμενος δεσμεύεται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασής του θα 
τηρεί τις υποχρεώσεις για πληροφόρηση και δημοσιότητα που απορρέουν από τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και τους όρους της Απόφασης Ένταξης 
της Πράξης και αφορούν το έργο που εκτελεί.  
13.2. Ειδικότερα δεσμεύεται ότι θα ενσωματώνει την επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΠ 
«ΑΤΤΙΚΗ», που θα διατεθεί από το ΕΠΙΣΕΥ, σε κάθε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό 
μέσο που εκδίδεται ή χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση του εν λόγω έργου ή 
παράγεται στο πλαίσιο αυτού, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο και οι χρήστες 
των αποτελεσμάτων αυτού να είναι ενήμεροι ότι το έργο:  
α) υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ 2007- 2013,  
β) χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

ΑΡΘΡΟ 14 
Λοιποί Όροι 

14.1. Σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του όπως θα διαλαμβάνονται στη σύμβαση ΜΕ, το ΕΠΙΣΕΥ μετά από 
εισήγηση του Υπευθύνου της Πράξης ή/και του Υποέργου και απόφαση  του  
Διοικητικού  Συμβουλίου του ΕΠΙΣΕΥ, θα κηρύσσεται έκπτωτος. Η αδυναμία του 
συμβαλλομένου να παραδώσει εγκαίρως και προσηκόντως έστω και ένα από τα 
παραδοτέα που περιγράφονται στη σύμβαση θα αποτελεί σπουδαίο λόγο για την 
άμεση καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του ΕΠΙΣΕΥ. Τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας θα επέρχονται άμεσα από την επομένη της περιέλευσης του εγγράφου 
της καταγγελίας στον συμβαλλόμενο.  
14.2. Σε περίπτωση διακοπής για οποιονδήποτε λόγο της Πράξης ή καταγγελίας 
σύμφωνα με τα ανωτέρω της σύμβασης από το ΕΠΙΣΕΥ, θα καταβάλλεται στον 
εξωτερικό συνεργάτη, ποσοστό μόνο της ως προβλεπόμενης αμοιβής το οποίο θα 
αντιστοιχεί στο μέχρι τη διακοπή ή την καταγγελία πραγματικά εκτελεσθέν έργο, με 
την εξαίρεση της καταγγελίας που οφείλεται σε πλημμελή ή μη εμπρόθεσμη 
εκπλήρωση του αναληφθέντος έργου. Στις περιπτώσεις λύσης της σύμβασης, ο 
συμβαλλόμενος θα υποχρεούται αμέσως μετά τη λύση της να παύσει οιαδήποτε 
ενέργεια σχετίζεται με την περιγραφόμενη στη σύμβαση δραστηριότητά του και να 
παραδώσει στο ΕΠΙΣΕΥ εντός τριών (3) εργασίμων ημερών το έργο που θα έχει 
εκπονήσει μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης, καθώς και 
να επιστρέψει στο ΕΠΙΣΕΥ ό,τι του διέθεσε για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης του 
έργου (ενδεικτικά υλικών ή/και άυλων μέσων, αναλωσίμων, εξοπλισμού), άλλως θα 
υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία που ήθελε επέλθει άμεσα ή έμμεσα από τη 
δυστροπία και/ή την άρνησή του να επιστρέψει τα ανωτέρω. 
14.3 Η τροποποίηση των όρων της σύμβασης έργου, που όλοι τους θα θεωρούνται 
και θα είναι ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως αποκλειομένου 
κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.  
14.4. Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επηρεάζει το κύρος της όλης σύμβασης, οι δε 
συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να καλύψουν το κενό που ενδέχεται να προκύψει από 
ακυρότητα όρου, ερμηνευτικά ή με συμπλήρωση της παρούσας, κατά τρόπο που να 
εκπληρούται ο οικονομικός σκοπός της σύμβασης.  
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14.5. Κάθε διαφορά, που μπορεί να προκύψει μεταξύ του ΕΠΙΣΕΥ και των 
συμμετεχόντων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή των 
συμβληθησομένων  με το ΕΠΙΣΕΥ κατά την εκτέλεση της σύμβασής τους, θα 
υπάγεται στην αρμοδιότητα των αρμοδίων Δικαστηρίων των Αθηνών και για την 
επίλυσή της θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.  

ΑΡΘΡΟ 15 
 Πληροφορίες –Διευκρινίσεις 

Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιεύονται στον 
ιστότοπο του ΕΠΙΣΕΥ, http://www.iccs.gr/. Σε περίπτωση τροποποίησης ουσιωδών 
όρων της Πρόσκλησης, περίληψη της τροποποιημένης Πρόσκλησης θα αναρτηθεί 
στον ιστότοπο του ΕΠΙΣΕΥ.  
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ διατίθενται στην 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 Ερατώ 
Κυριακοπούλου, τηλ. 210 772 3955, κος Δημήτριος Καλογεράς 
D.Kalogeras@noc.ntua.gr ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
AITHΣΗ 
 
 
[Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση 
υποψηφίου]  
Αθήνα, .................................  
 
 
 
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας: 
Τηλέφωνο: ................  
Κινητό Τηλ.: ...............  
Email: ................. 
Fax: ...............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ 

«ΕΠΙΣΕΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ». 
 

Κύριοι, 
 
 
Σε σχέση με την υπ’ αριθμ. 
…./…….2014 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ», παρακαλώ  
όπως λάβετε υπόψη σας προς 
αξιολόγηση  την παρούσα αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και 
όλα τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και 
πιστοποιητικά για τη σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου με το 
ΕΠΙΣΕΥ για την ειδικότητα του Πίνακα 
Α, με Κωδικό Απασχόλησης [……]:  
Γνωρίζω ότι η παρούσα αίτηση επέχει 
θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τις 
έννομες συνέπειες του Ν. 1599/1986, 
για το ότι τα στοιχεία που δηλώνω και 
προσκομίζω είναι αληθή και ακριβή.  
Συνημμένα:  
1. Τίτλοι Σπουδών (αρ. σελ. ...)  
2. Βιογραφικό Σημείωμα (αρ. σελ. ...)  
3. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας 
............ (αρ. σελ. ...)  
4. Κατάσταση Εμπειρίας (αρ. σελ. ...)  
 
Ο/Η Αιτών/ούσα  
(Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

α/α 
Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου 
/ Ειδικότητα 

Σχέση 
Απασχό-

λησης 

Τρόπος πρόσληψης - 
θεσμικό πλαίσιο 

Εργασίες -
Καθήκοντα 

Ρόλου 

Πακέτο 
Εργασίας 

Παραδοτέα 
Χρονική διάρκεια 

Παραδοτέου (από-
έως) 

Ανθρωπο-
προσπάθει
α (μήνες) 

Κόστος 
(σε 

ευρώ) με 
ΦΠΑ 

2 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗ-

ΡΙΞΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩ-

ΣΕΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / 

ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΩΝ 

ΠΕ2.7 
ΥΠΟΣΤΗ-

ΡΙΞΗ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩ-

ΣΕΩΝ 

12.1.2015 - 
31.10.2015 

10 12.230,00 

6 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ 

ΣΥΛΛΗΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / 

ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ 
ΑΙΘΟΥΣΑ – 
ΔΟΚΙΜΕΣ 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΣΥΛΛΗΨΗΣ 

ΠΕ2.18  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΠΡΟΔΙΑ-
ΓΡΑΦΩΝ 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ, 
ΑΡΧΙΚΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΗΨΗΣ 

01.12.2014 - 
30.11.2015 

3 5.000,00 

7 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-

ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΩΣΗΣ- 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / 

ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ 
ΑΙΘΟΥΣΑ – 
ΔΟΚΙΜΕΣ 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΣΥΛΛΗΨΗΣ 

ΠΕ2.18  

ΠΑΡΑΔΟ-ΤΕΟ 
ΚΑΙ 

ΕΞΑΜΙΝΑΙ-ΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΟΛΟΚΛΗ-

ΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

01.12.2014 - 
31.10.2015 

4 12.000,00 

       
   

 


