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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (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 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 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ),
λαμβάνοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

το άρθρο 7 του ΠΔ 271/1989, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 13/1998.
το άρθρο 93 του N. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016
το άρθρο 17 του Ν. 4386/2016, δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 20§1β του Ν. 4310/2014
το άρθρο 51§1 του Ν. 4485/2017
τις 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.) και ειδικότερα το άρθρο 64§§2&3 του ίδιου Νόμου.
Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΠΙΣΕΥ
Την από 08‐03‐2018 Απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το έργο με τίτλο: «Culture Labs: recipes
for social innovation» της Πρόσκλησης «H2020‐SC6‐CULT‐COOP‐2017‐two‐stage, CULT‐COOP‐06‐
2017Participatory approaches and social innovation in culture» και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63103500, καθώς
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8.

9.

και του Προϋπολογισμού αυτού, σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες
πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων
Την από 03‐08‐2018 Απόφαση του ΔΣ (θέμα: 7.1) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης του
έργου με τίτλο: «Culture Labs: recipes for social innovation» της Πρόσκλησης «H2020‐SC6‐CULT‐COOP‐
2017‐two‐stage, CULT‐COOP‐06‐2017 Participatory approaches and social innovation in culture» και
κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: : 63103500.
Την από 12‐01‐2018 Απόφαση του ΔΣ (θέμα: 6) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Ενστάσεων του ΕΠΙΣΕΥ.
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Culture Labs: recipes for social innovation» της
Πρόσκλησης «H2020‐SC6‐CULT‐COOP‐2017‐two‐stage, CULT‐COOP‐06‐2017 Participatory approaches and
social innovation in culture», με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63103500 και Ε.Υ. τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ
κ. Γεώργιο Στάμου, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και καλεί τους καλύπτοντες τις
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση
κατάρτισης σύμβασης έργου/ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω
έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ/ΘΕΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1:

(ΑΠ Θ2)

Ειδικότητα:

Project Manager

Πλήθων θέσεων:

1

Είδος Σύμβασης:

Σύμβασης έργου/ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου
Oι Απαιτήσεις έργου αφορούν:

Αντικείμενο θέσης:



Διασύνδεση των πολιτιστικών φορέων με κοινότητες και ομάδες
μεταναστών ή/και προσφύγων για να κατανοήσουν και να μοιραστούν
την πολιτιστική κληρονομιά καθώς και να υποστηρίξουν την ενεργό
συμμετοχή τους μέσω του πολιτισμού ώστε να ενισχυθεί η σχέση
μεταξύ των πολιτιστικών φορέων και των τοπικών κοινοτήτων.



Συμμετοχή στην υποστήριξη, παρακολούθηση και τον συντονισμό
Project Management, ενδεικτικά τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
υλοποίησης του έργου όπως τήρηση χρονοδιαγραμμάτων υποβολής
παραδοτέων, συμμετοχή στη συγγραφή παραδοτέων, σύνταξη και
έλεγχος των ενδιάμεσων αναφορών του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου, σύνταξη συμβάσεων ομάδας έργου, έλεγχος φύλλων
χρονοχρέωσης, επικοινωνία με τους φορείς, οργάνωση τακτικών
συναντήσεων.

12 μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Διάρκεια σύμβασης:

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο
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έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του
έργου και εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Συνολικό κόστος
σύμβασης:

Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 18.000,00 €
σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους
όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του
δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη,
εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν.
4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς
Φ.Π.Α.

Τόπος παροχής έργου:

Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης, ΣΗΜΜΥ
ΕΜΠ

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή
θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα
επιλεγούν.

II. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1

(ΑΠ Θ2)
 Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής

ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 Γνώση κανόνων υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων
 Πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ, ειδικά του πακέτου Μicrosoft Office (Word,

Απαιτούμενα
Τυπικά Προσόντα:

Excel, Powerpoint), και υπηρεσιών διαδικτύου
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές,

για τους άρρενες υποψηφίους.
 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 12 μήνες σε αντίστοιχη θέση

Επιθυμητά
Προσόντα

 Μεταπτυχιακός τίτλος με γνωστικό πεδίο στις Κοινωνικές Επιστήμες
 Επαγγελματική εμπειρία πέραν της ελάχιστης
 Εμπειρία σε Ακαδημαϊκά Περιβάλλοντα

3
Culture Labs‐ H2020‐SC6‐CULT‐COOP‐2016‐2017/H2020‐SC6 CULT COOP 2017‐two stage

III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ‐ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών
αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/Α

1

Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέσης (ΑΠ Θ2)

Πτυχίο ΑΕΙ

Παρατηρήσεις

ΟΝ/ΟFF
Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο,
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
(master/διδακτορικό) σε αντικείμενο
συναφές με το προς ανάθεση έργο]
Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος
συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από
την παρούσα πρόσκληση απαιτούμενα και
επιθυμητά προσόντα

Ελάχιστος
Βαθμός
Βάρος
Κριτηρίου Κριτηρίου
(0‐10)
ON/OFF

‐

5

40%

5

25%

1

Επιστημονική
επάρκεια

2

Προσόντα

3

Εμπειρία

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές
αντικείμενο

5

15%

Συνολική αποτίμηση
της εικόνας του
υποψηφίου
συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της
υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται
μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά,
από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές
επιστημονικές /ερευνητικές /επαγγελματικές
επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και
από την συνέντευξη (εάν η τελευταία
πραγματοποιηθεί).

5

20%

4

IV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η πρόταση θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
1. Έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από ελληνικό δημόσιο φορέα ή
β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014 ή
4
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γ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει
να έχουν αναγνωρισθεί νομίμως ως προς την ισοτιμία ή / και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
4. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας,
5. Ένσημα, Συμβάσεις Εργασίας / Έργου / Παροχής Υπηρεσιών, Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις
εργασιακής εμπειρίας, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης, Φορολογικά Παραστατικά προς τεκμηρίωση των
απαιτουμένων κι επιθυμητών προσόντων. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται μεταξύ άλλων με
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη, με συμβάσεις εργασίας, ένσημα, με συμβάσεις
έργου ‐ παροχής υπηρεσιών που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή / και με δελτία παροχής
υπηρεσιών που να καλύπτουν την χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
6. Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, που θα αναφέρονται στο Βιογραφικό
Σημείωμα (Προϋπηρεσία, Συστατικές Επιστολές κ.λ.π.) και που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ορθής
κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία και την προσωπικότητα του ενδιαφερομένου.
V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο
μέχρι και την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα: 15:00, σε έντυπη μορφή.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έντυπη πρόταση συνεργασίας (σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΠΙΣΕΥ,
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9,
Τ.Κ:15780, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:
Η ένδειξη για το Έργο: «Culture Labs: recipes for social innovation» της Πρόσκλησης «H2020‐SC6‐CULT‐
COOP‐2017‐two‐stage, CULT‐COOP‐06‐2017 Participatory approaches and social innovation in culture», με
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Στάμου
1. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 21113/23‐10‐2018
2. Ο Κωδικός της θέσης για την οποία υποβάλλεται η πρόταση
3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας
Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως
εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα
ληφθούν υπόψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν
τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπόψη και δε θα
μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των προτάσεων.
Ως χρόνος υποβολής της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου συστημένης επιστολής ή το
αποδεικτικό παράδοσης σε ταχυμεταφορέα. Το ΕΠΙΣΕΥ ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάσταση ή το χρόνο
5
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παραλαβής του φακέλου. Στην περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής ο φάκελος θα υποβάλλεται στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ: 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, σε εργάσιμες
ημέρες, μεταξύ 9:00 ‐ 15:00, υπό τους αυτούς ως άνω όρους.
VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του έργου. Η Επιτροπή ορίζεται
με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης παραλαμβάνει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και
προβαίνει στην αξιολόγησή τους.
Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να περιλάβει και προσωπική συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους.

Τα προσόντα των ενδιαφερομένων θα πιστοποιούνται με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις
πιστοποιητικά. Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, δεν λαμβάνονται
υπόψη.
Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης
των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
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 των 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.
Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του ΕΠΙΣΕΥ.

VII. 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 συστημένου ταχυδρομείου ή 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
υπόψη 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.
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VIII. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από
ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν
επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή ‐
βάσει βαθμολογίας/μοριοδότησης‐ άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.
3. Πρόταση δύνανται να υποβάλλουν Φυσικά πρόσωπα Ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους – μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενδιαφερόμενος που έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει άριστα την Ελληνική γλώσσα.
4. 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.
5. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος
υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του ΕΠΙΣΕΥ.
6. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
7. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕΥ.

IX. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ διατίθενται ηλεκτρονική διεύθυνσηq http://www.iccs.gr/.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι
ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στην κα Ελένη Ίσκου τηλ. +302107722521, ώρες 9:00 –15:00 ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eleni@image.ntua.gr .

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

Ιωάννης Βασιλείου,
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Τηλ: 00302107723847 Fax: 00302107722456 E‐mail: episey@central.ntua.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«…………………………………………………………………………………………………..»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ):
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ):
E‐MAIL:

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα πρόταση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχή μου στη
θέση ……………………………………………………………………..………………..…………………………………………………, με κωδικό:
……… , στο πλαίσιο του έργου: «………………………………………………………….», σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. ….‐….‐
2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Συνημμένα Δικαιολογητικά:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………

Ο/Η Αιτ…………..
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