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 Αρ. Πρωτ.: 12710/23-11-2017 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(ΕΠΙΣΕΥ) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ». 

 
Α) Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ), 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).  
Β) Ειδικότερα ως προς την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, ισχύει: 
i) το άρθρο 7 του ΠΔ 271/1989, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 13/1998. 
ii) το άρθρο 93 του N. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 
24 του Ν. 4386/2016, το οποίο, ορίζει ότι ‘’Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί 
φορείς του άρθρου 13α, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
των Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν 
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 μπορεί, για την εκτέλεση 
των προγραμμάτων ή των έργων τους που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν 
μέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, να 
απασχολούν ερευνητικό, τεχνικό, ειδικό επιστημονικό και εν γένει προσωπικό, 
με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω 
συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις του ΔΣ του ερευνητικού 
κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα ή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή της 
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Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των 
έργων για την εκτέλεση των οποίων συνήφθηκαν, και εντός των εγκεκριμένων 
ορίων του προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου ή προγράμματος, ενώ 
παράλληλα οι εν λόγω συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του 
έργου για το οποίο συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 
2190/1994, της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006, 
εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για 
τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η 
αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου.’’ 
iii) το άρθρο 17 του Ν. 4386/2016, δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε το 
άρθρο 20§1β του Ν. 4310/2014, ως ακολούθως: 1. Οι πόροι των ερευνητικών 
κέντρων, των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων προέρχονται από: 
β) Ίδιους πόρους και ειδικότερα από: 
αα) Την ανάπτυξη ιδίας δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σύμπραξη 
με ερευνητικούς οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς 
φορείς με σκοπό την εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση δικαιωμάτων τους 
διανοητικής ιδιοκτησίας, ατομικών ή συλλογικών ή γενικότερα και τεχνογνωσίας 
σε ερευνητικά αποτελέσματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται. 
ββ) Την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση πάσης 
φύσεως συμφωνιών με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 
γγ) Την αξιοποίηση πάσης φύσεως στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας 
τους. δδ) Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων. εε) Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά 
προγράμματα ή και άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς (πλην 
Π.Δ.Ε.). 
στστ) Έσοδα σχετικά με τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του ερευνητικού 
κέντρου από οποιεσδήποτε άλλες πηγές.» 
iii) το άρθρο 51§1 του Ν. 4485/2017, το οποίο προβλέπει ότι, μεταξύ άλλων, 
πόροι του Ε.Π.Ι προέρχονται από: 
α. Κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που διατίθενται 
είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης 
ή της έρευνας και της τεχνολογίας - καινοτομίας είτε με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο, 
β. χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
εισφορές από φυσικά πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από διεθνείς Οργανισμούς, 
γ. παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχετίζονται με την ερευνητική και λοιπή 
δραστηριότητα του Ε.Π.Ι, 
δ. εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων 
μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που προκύπτουν από την εκτέλεση 
χρηματοδοτούμενων έργων και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των 
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, 
ε. εκδόσεις, 
ζ. πρόσοδοι από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Π.Ι 
(κινητών και ακινήτων), 
θ. έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογαριασμό του Ε.Π.Ι, σύμφωνα 
με την εκάστοτε απόφαση ή σύμβαση χρηματοδότησης, σε εκτελούμενα 
έργα/προγράμματα των περιπτώσεων α`, β`, γ` και στ` της παρούσας 
παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κράτησης της παραγράφου 5 
του άρθρου 59 (overhead), η οποία προβλέπει ότι ποσοστό μέχρι είκοσι πέντε 
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τοις εκατό (25%) του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που 
χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται μέσω του Φορέα και από οποιονδήποτε 
πόρο του, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται από το ΔΣ, την απόφαση ή τη 
σύμβαση χρηματοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς 
χρηματοδότησης και ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, κρατείται για 
έξοδα λειτουργίας του Φορέα κι αποτελεί έσοδο του Φορέα. 
2. Τα πρόσωπα και οι φορείς που εισφέρουν, επιχορηγούν και χρηματοδοτούν 
το Ε.Π.Ι μπορούν να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν 
με τους πόρους που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίον αυτοί θα αναλωθούν. 
Σε περίπτωση έργων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, τα ανωτέρω 
καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του Φορέα. 
iv) οι διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 του Ν. 4485/2017, οι οποίες ισχύουν και 
εφαρμόζονται, όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών έργων / 
προγραμμάτων και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.). 
Ειδικότερα, στο άρθρο 64§§2&3 του Ν. 4485/2017, προβλέπεται ότι στα 
έργα/προγράμματα, ο φορέας απασχολεί τις εξής κατηγορίες προσωπικού: 
2. α. Πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που 
απαιτείται για την εκτέλεση κάθε έργου και δεν είναι μέλος του προσωπικού του 
φορέα  
Το εν λόγω προσωπικό απασχολείται με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με 
αποφάσεις του ΔΣ του Φορέα, χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων, για 
την εκτέλεση των οποίων εγκρίθηκαν κι εντός των εγκεκριμένων ορίων του 
προϋπολογισμού του κάθε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω 
συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο 
συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994 και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 και του άρθρου 4 της 
ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα 
ή τα έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε 
περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. 
β. Φοιτητές και λοιπό επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό δύναται 
να απασχολείται ευκαιριακά στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων του 
Φορέα. 
3. Η επιλογή του προσωπικού της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 
πραγματοποιείται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
τήρηση της αρχής της διαφάνειας και της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 
Ειδικότερα: 
α. η πρόσκληση δημοσιεύεται κατ` ελάχιστο στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα 
και όπου απαιτεί το ΔΣ και ο φορέας χρηματοδότησης του έργου, στο πλαίσιο 
του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη πρόσκληση και αναρτάται στη 
Διαύγεια, 
β. η ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους 
είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, 
γ. η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται με τρόπο ώστε να αποκλείεται η 
στόχευση σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των 
υποψηφίων αντιστοιχούν σε κριτήρια ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και 
επιστημονικής αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση της προς 
ανάθεση σύμβασης εργασίας ή έργου. Η συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής 
προβλέπεται μόνο όπου είναι αυτό απολύτως αναγκαίο και προσδιορίζονται με 
τρόπο αντικειμενικό τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν με αυτήν, 
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δ. οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 
εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 3 
τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του 
Πανεπιστημίου, όπως Δ.Ε.Π.,Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικό 
προσωπικό και συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ. Το ένα τακτικό μέλος είναι 
υποχρεωτικά ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή παραμένει ίδια 
καθ` όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ` βαθμού εξ αίματος ή 
αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο, 
ε. κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης του ΔΣ στην ιστοσελίδα 
του ΦΟΡΕΑ. Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία 
συγκροτείται κάθε έτος με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και μπορεί να είναι ενιαία 
για όλα τα έργα. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από 3 τακτικά και 3 
αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του Πανεπιστημίου, όπως 
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικό και συγκροτείται κάθε έτος με απόφαση 
ΔΣ. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά μέλος Δ.Ε.Π.. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της 
Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ` βαθμού εξ αίματος ή 
αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. 
 
Γ) Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 
i) τις ανωτέρω διατάξεις  

ii) το γεγονός ότι το ΕΠΙΣΕΥ εκτελεί κατά τον παρόντα χρόνο το έργο: 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017»(ΑΔΑ ΨΛΟΨ46941Δ-ΚΦΝ).  

iii) το γεγονός ότι η δαπάνη απασχόλησης του εν λόγω, εκτάκτου – μη τακτικού 
προσωπικού, καλύπτεται από τους ίδιους πόρους του ΕΠΙΣΕΥ, ανερχόμενη σε 
ποσό δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Αποφασίζει: 
 
 
Το ΕΠΙΣΕΥ  καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης 
σύμβασης έργου ή και παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2016-2017».  

Το έργο έχει  ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του  2017 και 
χρηματοδοτείται με εθνικούς πόρους από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:ΨΛΟΨ46941Δ-ΚΦΝ). 

Η καταρτισθησόμενη σύμβαση έργου με τους επιτυχόντες υποψηφίους 
προϋποθέτει την έγκριση του ανωτέρω έργου και ένταξή του στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων. Θα έχει ορισμένη χρονική διάρκεια, μη δυναμένη να 
υπερβεί την 31/12/2017. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο και 
υπηρεσίες θα προσδιοριστεί αναλόγως του ειδικού αντικείμενου ανάθεσης και 
την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου, στο πλαίσιο του εκάστοτε καθοριζομένου, 
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ανά θέση προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί 
υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας. 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελείται από τα υποέργα: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΣΔ ΑΠΟ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΕ-1 Υποστήριξη χρηστών ως προς τη σύνδεση και στις υπηρεσίες ΠΣΔ  στην 
περιοχή ευθύνης του ΕΠΙΣΕΥΕΜΠ (διευθύνσεις Αβάθμιας και Ββάθμιας 
Πειραιά, Β’ και Δ’ Αθήνας). 

ΠΕ-1 Υποστήριξη χρηστών ως προς τη σύνδεση και στις υπηρεσίες ΠΣΔ 

Η τηλεφωνική και εν γένει απομακρυσμένη υποστήριξη που παρέχεται από το 
ΠΣΔ αφορά σε: 

• Προβλήματα σχετικά με το Δίκτυο Πρόσβασης του ΠΣΔ (αφορά μόνο τα 
σχολεία και τις διοικητικές μονάδες). 

• Αιτήματα για την παροχή δικτυακής (τηλεπικοινωνιακής) πρόσβασης στο ΠΣΔ 
(αφορά μόνο τα σχολεία και τις διοικητικές μονάδες). 

• Στην υποστήριξη ως προς τη χρήση των παρεχόμενων από το ΠΣΔ 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (βλ. http://news.sch.gr/services ), την αντιμετώπιση 
σχετικών προβλημάτων και την εξυπηρέτηση αιτημάτων. Αφορά τα σχολεία, τις 
διοικητικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς. 

• Στην ενημέρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης 
(ticketing system) με δεδομένα αιτημάτων για υποστήριξη. 

Σημειώνεται ότι το helpdesk ΠΣΔ δεν χειρίζεται θέματα που αφορούν τον 
εξοπλισμό ΤΠΕ των μονάδων και δεν εκτελεί επιτόπιες επισκέψεις για βλάβες 
του εξοπλισμού δικτύου πρόσβασης στο ΠΣΔ. Για τα θέματα αυτά παραπέμπει 
τον χρήστη στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ της περιοχής του. 

1. Συνεργάτης Τεχνικής Υποστήριξης από Απόσταση Σχολικών Μονάδων 
(αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 2.000,00 ευρώ) 

Αντικείμενο εργασιών: 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα συμμετέχουν στο  πακέτο εργασίας: 

ΠΕ-1 Υποστήριξη χρηστών ως προς τη σύνδεση και στις υπηρεσίες ΠΣΔ 

Ειδικότερα θα αναλάβουν την από απόσταση τεχνική υποστήριξη των σχολικών 
μονάδων στην περιοχή ευθύνης του ΕΠΙΣΕΥ, που αφορά στις διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας, Δ Αθήνας και 
Πειραιά. Απαιτούμενα προσόντα: 

 Απόφοιτος Λυκείου 

http://news.sch.gr/services
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 5ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη Συστημάτων 
Υπολογιστών και Δικτύων 

 2ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Σπουδαστής ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμημάτων Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή 
Πληροφορικής ή αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου 

Έδρα: Αθήνα 

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου: 30/12/2017 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν 
την πρότασή τους για κάθε μια από τις ανωτέρω συμβάσεις χωριστά, μέχρι και 
την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2017. Οι προτάσεις προς κατάρτιση σύμβασης 
έργου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της δικτυακής εφαρμογής 
ανηρτημένης στο δικτυακό τόπο του ΕΠΙΣΕΥ (http://www.iccs.gr/) και ειδικότερα 
στο σύνδεσμο http://www.iccs.gr/espa-call-webform/ . Η υποβολή απαιτεί την 
ηλεκτρονική καταχώρηση των ακόλουθων στοιχείων: 

 Τίτλους σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης 

 Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 

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

 Λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία εμπειρίας και καταλληλότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν κατ’ αρχήν υποχρέωση αποστολής ή υποβολής 
δικαιολογητικών, τα οποία τεκμηριώνουν την εμπειρία και την καταλληλότητά 
τους. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί βάσει των καταχωρούμενων ηλεκτρονικά 
στοιχείων, όπως αυτά έχουν συσχετισθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με ένα 
ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση αντικείμενα 
συμβάσεων έργου, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής 
του. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η 

οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από 

το προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση του 

Δ.Σ. του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε 

έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος 

ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής 

προωθείται στο Δ.Σ. του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. 

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας 

Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους 

εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης 

των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς το «ΕΠΙΣΕΥ»  

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω 

ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του 

ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας 

είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη 

ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. 

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία 

αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το 

προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων 

να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με 

οποιονδήποτε υποψήφιο. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης κι επιλογής από τριμελή 
επιτροπή του ΕΠΙΣΕΥ, οι πληρούντες τα κριτήρια της πρόσκλησης υποψήφιοι 
ειδοποιούνται ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασή τους και 
καλούνται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα 
αντίγραφα αυτών. Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να περιλάβει και 
προσωπική συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους των οποίων τα βιογραφικά θα 
αξιολογηθούν κατ’ αρχήν θετικά. Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά δε συνάδουν με τα καταχωρηθέντα ηλεκτρονικώς στοιχεία, ο 
ενδιαφερόμενος αποκλείεται και ειδοποιείται ο επόμενος κατάλληλος 
υποψήφιος.  

Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν 
προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 
3528/2007. 

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 
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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» 
 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. 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. 

2. Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει είτε να έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε να έχουν απαλλαγεί 

νομίμως από αυτές για το σύνολο του διαστήματος εκπλήρωσης του 

έργου ή αντιστοίχως να έχει αναβληθεί νομίμως για το ανωτέρω 

διάστημα η εκπλήρωσή τους. 

3. Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν 

αναγνωρισθεί νομίμως από το ΔΟΑΤΑΠ. 

4. Το ΕΠΙΣΕΥ δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερομένους διευκρινίσεις 
μόνο επί των υποβληθέντων στοιχείων, τα οποία δεν συμπληρώνονται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ διατίθενται ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.iccs.gr/. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την 
υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι 
δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες κι ώρες (κα Μυρσίνη Μουντζουρίδη, τηλ. 210 772 3847. 

 

Ο Διευθυντής 

Ομ. Καθηγητής, Ιωάννης Βασιλείου 

 

http://www.iccs.gr/

