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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΜΠ»
Ι) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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 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 8 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
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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 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.»
iv) 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
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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 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.
v) η διάταξη του άρθρου 87§12 περ. β’ του Ν. 4485/2017, με την οποία ορίζεται ότι
«Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ`, ε`, ζ` και θ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 51 που μεταβιβάζεται στον τακτικό προϋπολογισμό του
ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του φορέα και το
οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των
εσόδων αυτών, χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών και λοιπών
αναγκών του φορέα και όχι για την κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας του
προσωπικού του.»
vι) η διάταξη του άρθρου 59 παρ.5 Ν.4485/2017 με την οποία ορίζεται ότι «Ποσοστό
μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που
χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και από οποιονδήποτε πόρο
του, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται από την Επιτροπή, 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 Ε.Λ.Κ.Ε. και το λειτουργικό κόστος του Α.Ε.Ι. και αποτελεί έσοδο του
Ε.Λ.Κ.Ε..»
vi) Η διάταξη του άρθρου 59 παρ.6 εδ. β’ Ν.4485/2017 με την οποία ορίζεται ότι
«Το υπολειπόμενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., μετά την αφαίρεση
του ποσού της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου, κατανέμεται με απόφαση
της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, στον Ε.Λ.Κ.Ε. και την
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για να αναληφθούν
δαπάνες σε βάρος προϋπολογισμού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και
πέραν του έτους, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών
στόχων του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι.
(φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση εξοπλισμού κ.λπ.), για τις ανάγκες της ίδιας
περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι..»
vii) 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
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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……..,
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,
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.
viii) οι διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν για τα ΕΠΙ.
Γ) Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
α) Τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΕΜΠ και ΕΠΙΣΕΥ (Απόφαση
Συγκλήτου 21-04-2000, θέμα: 5ο), με αντικείμενο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ,
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ», κατ’
εφαρμογή και των διατάξεων του ΠΔ 271/1989, του Ν. 2038/1992
β)Το με αρ. πρωτ. 18150/13.04.2022 αίτημα του Πρύτανη ΕΜΠ
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 17§10 του Ν. 2083/1992, όπως επανελήφθησαν στις
διατάξεις του άρθρου 11§1α του Ν. 3585/2008.
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 24§9α του Ν. 4386/2016 ‘’Ρυθμίσεις για τους
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων
Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι.’’ ορίζεται ότι το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7§2, τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
ΠΔ 432/1981, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ1
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222), αντικαθίσταται ως εξής:[…] β. Οι
ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και οι Ειδικοί
Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας αυτών, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας
των Α.Ε.Ι., τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση
της Περιουσίας των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου
41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που
ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται να
διενεργούν δαπάνες οι οποίες αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης,
προμήθειες καυσίμων, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κτιριακών
υποδομών και εξοπλισμού και πληρωμή υπηρεσιών κοινής ωφελείας των
οικείων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν.
4310/2014 και Α.Ε.Ι. αντιστοίχως. […]δ. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων
περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναδρομικά από το έτος
2010.
ε) Τη διάταξη του άρθρου 59 παρ.6β Ν.4485/2017, σύμφωνα με την οποία «Το
υπολειπόμενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., μετά την αφαίρεση του
ποσού της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου, κατανέμεται με απόφαση της
Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, στον Ε.Λ.Κ.Ε. και την
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για να αναληφθούν
δαπάνες σε βάρος προϋπολογισμού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και
πέραν του έτους, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών
στόχων του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι.
(φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση εξοπλισμού κ.λπ.), για τις ανάγκες της ίδιας
περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι.
στ) Τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 8 Ν.4485/2017, σύμφωνα με την οποία «Τα
περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να χρησιμοποιούνται για να
αναλαμβάνονται υποχρεώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού έργων /προγραμμάτων
του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες για κτηριακές υποδομές του Α.Ε.Ι., για αγορά και
συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, για ταμειακές διευκολύνσεις
των εκτελούμενων έργων/ προγραμμάτων, για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
εταιρειών που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο οικείο Α.Ε.Ι., για κάλυψη
δημοσιονομικών διορθώσεων, νόμιμων και μη επιλέξιμων δαπανών και για εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων και δικαστικών δαπανών. Ποσοστό έως 5% των
περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και
απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να χρησιμοποιούνται για να
αναλαμβάνονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού έργων/ προγραμμάτων του
Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων
νέων επιστημόνων.»
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ζ) Τη διάταξη του άρθρου 64 Ν.4485/2017, σύμφωνα με την οποία «α. Πρόσθετο
επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που απαιτείται για την
εκτέλεση κάθε έργου και δεν είναι μέλος του προσωπικού του Α.Ε.Ι.. Το εν λόγω
προσωπικό απασχολείται με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου
χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις της
Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την
εκτέλεση των οποίων εγκρίθηκαν και 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 Ε.Λ.Κ.Ε.. 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. […] στ. το προσωπικό που ασκεί ακαδημαϊκό και
ερευνητικό έργο, του οποίου η συμμετοχή του στο έργο είναι ουσιώδης για την
εκτέλεσή του και το οποίο αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για τη
χρηματοδότηση του έργου, συμμετέχει στο έργο χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής.
Εφόσον ο φορέας χρηματοδότησης δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης του
προσωπικού που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, η επιλογή του εν λόγω
προσωπικού πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών είτε ύστερα από
εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου είτε ύστερα από πρόσκληση και αξιολόγηση
κατά την ανωτέρω διαδικασία.[..]».
η) Tην από 15/04/2022 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.7), με την οποία
εγκρίνεται κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 18150/13.04.2022 αιτήματος του Πρύτανη ΕΜΠ
η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύμβασης ορισμένου
χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών,
στο πλαίσιο του ως άνω έργου.
θ) Την από 15/04/2022 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα:7.2) με την οποία
ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
Δ) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το ΕΠΙΣΕΥ, σε εκτέλεση της από 15/04/2022 απόφασης του ΔΣ αυτού (θέμα: 5.7)
και σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 18150/13.04.2022 αιτήματος του Πρύτανη ΕΜΠ,
καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως και συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, προκειμένου για την κατάρτιση σύμβασης ορισμένου χρόνου,
ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, κατ’
άρθρο 681 ΑΚ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ», σύμφωνα με την κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο νόμιμη κατάταξή
τους στις οριζόμενες σε αυτό μισθολογικές κλίμακες ή με την εκάστοτε
συμφωνούμενη αμοιβή, αναλόγως των εφαρμοστέων διατάξεων, των τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων και της συμβατικής σχέσης.
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Σύμφωνα με το καταστατικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΠΙΣΕΥ, η
δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού και των συνεργατών ΔΕΝ καλύπτεται
από κονδύλια Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά από τον
Προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών θα διενεργηθεί από την συσταθείσα κατά
τα ανωτέρω Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος επί 15
πλήρεις ημερολογιακές ημέρες, μη προσμετρωμένων των ημερών δημοσίευσης και
κατάθεσης αιτήσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Διοικητικός Υπάλληλος – Τεχνική Υποστήριξη στο Τμήμα
Ανάπτυξης και Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης της
Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΜΠ (1 θέση)
(Διάρκεια 1 έτος με δυνατότητα παράτασης για 2 έτη)
Αρμοδιότητες - Καθήκοντα της θέσης εργασίας
 Επικούρηση στη διαχείριση της Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής (datacenter)
των Διοικητικών και Τεχνικών υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. (HYPER-V, ESXi, Windows
Server 2016,2019, Linux, VMware vSphere, Veeam Backup)
 Διαμόρφωση του δικτύου ασφαλείας Η/Υ και πόρων (Active Directory)
 Εγκατάσταση νέων σταθμών εργασίας.
 Συντήρηση εξοπλισμού υλικού - Επισκευές της διοίκησης του ΕΜΠ (εσωτερικό
δίκτυο Η/Υ).
 Υποστήριξη λειτουργίας λογισμικού Η/Υ της διοίκησης ΕΜΠ.
 Υποστήριξη χρηστών.
Απαιτούμενα προσόντα:
 Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 Πιστοποιημένες γνώσεις προγραμματισμού.
 Αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετής εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο
της θέσης, ιδίως εμπειρία και εξοικείωση στη διαχείριση Hyper-V ή VMWare
ESXi/Workstation products, Windows Server 2016 ή νεότερο, στη διαχείριση
δικτύων, σχεσιακών βάσεων δεδομένων Oracle ή MS SQL Server καθώς και στη
διαχείριση κεντρικής υποδομής λογισμικού ασφαλείας.
 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για τους
άρρενες υποψήφιους
Επιθυμητά προσόντα:
 Τίτλος – Πτυχίο Πληροφορικής, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως
αναγνωρισμένο.
 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
και εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, πέραν
της υποχρεωτικής.
 Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα.
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Α/Α

Κριτήριο Αξιολόγησης

Μόρια

1

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

10

2

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ

2 μόρια για κάθε μήνα, βαθμολογούμενη
έως 12 μήνες

3

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΘΕΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

4
5

2 μόρια για κάθε επιπλέον μήνα,
βαθμολογούμενη έως 36 μήνες

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Βάρος
Κριτηρίου

60%

0-100

20%

0-100

20%
100%

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ι. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την
πρότασή τους, έως και την 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00,
προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο προς απόδειξης
των απαιτούμενων κι επιθυμητών στην παρούσα πρόσκληση στοιχείων:
 Τίτλους - Βεβαιώσεις Σπουδών
 Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
 Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα
(Προϋπηρεσία, Συστατικές Επιστολές κ.λ.π.) και που αποδεικνύουν ότι συντρέχουν
τα απαιτούμενα και επιθυμητά με την πρόσκληση προσόντα και θα συμβάλουν στη
διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία και την προσωπικότητα του
ενδιαφερομένου, στη διεύθυνση: ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, ΤΚ
157820, Ζωγράφου (Γραφείο Πρωτοκόλλου ΕΠΙΣΕΥ).
Στο φάκελο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και το αντικείμενο της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο αριθμός της θέσης για την οποία
υποβάλλεται η αίτηση.
Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται εκτυπωμένα - φωτοτυπημένα, ευκρινώς, τα
ανωτέρω αναφερόμενα απαιτούμενα και τεκμηριωτικά στοιχεία κι έγγραφα καθώς και
η αίτηση, υπογεγραμμένη.
Ως χρόνος υποβολής της αίτησης λαμβάνεται υπ’ όψιν η σφραγίδα ταχυδρομείου ή
το αποδεικτικό παράδοσης σε ταχυμεταφορέα.
Το ΕΠΙΣΕΥ ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάσταση ή το χρόνο παραλαβής του
φακέλου. Στην περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής ο φάκελος θα υποβάλλεται,
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780,
Ζωγράφου, σε εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 9.00 - 15.00, υπό τους αυτούς ως άνω
όρους.
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν
αναγνωρισθεί νομίμως ως προς την ισοτιμία ή / και τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα.
Δικαιολογητικά που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται
νομίμως μεταφρασμένα στα ελληνικά.
Το ΕΠΙΣΕΥ δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερομένους διευκρινίσεις μόνο επί των
υποβληθέντων στοιχείων, τα οποία δεν συμπληρώνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
ΙΙ. Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η
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οποία συγκροτείται νομίμως, κατά τις κείμενες διατάξεις, δυνάμει απόφασης του Δ.Σ.
του ΕΠΙΣΕΥ.
H Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα των
υποψηφίων και ελέγχει αν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά
αναφέρονται στην Προκήρυξη για την συγκεκριμένη θέση.
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται
προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης.
Οι επικρατέστεροι, κατ’ αντικειμενική κρίση και κατάταξη, των υποψηφίων θα
προσκληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή αναφορικά με τα
αντικείμενα της παρούσης πρόσκλησης και προκειμένου για την αξιολόγηση της
καταλληλότητας και της προσωπικότητας αυτών.
Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα τηρηθούν συνοπτικά πρακτικά ενώ το πλαίσιό της
θα διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης.
Ο αριθμός των καλουμένων σε συνέντευξη απόκειται στην τεχνική κρίση της
Επιτροπής, σύμφωνα με τα δεδομένα της αξιολόγησης.
Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης κι επιλογής από το ΕΠΙΣΕΥ οι
πληρούντες τα κριτήρια της πρόσκλησης υποψήφιοι ειδοποιούνται ατομικώς για την
κατ’ αρχήν επιλογή τους.
ΙΙΙ. Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ θα αποδεχθεί, βάσει αιτιολογημένης απόφασης, κατά την
τεχνική κρίση του, 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 στο
ανωτέρω πλαίσιο, επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης κι ουδόλως πληροί τις
προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου,
παρομοίου συμβατικού δεσμού.
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με
σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων».
IV. Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συμμετέχοντες στη
διαδικασία, δύνανται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης
της απόφασης κι έως το πέρας λειτουργίας των γραφείων Διοίκησης του ΕΠΙΣΕΥ και
έως ώρα 15:00, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους μετά του συνόλου
των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου.
πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του ΕΠΙΣΕΥ.
Πρόσβαση στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα
αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων υποβαλλόντων προτάσεις
παρέχεται αποκλειστικώς, μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης υποψηφίου, εντός 5
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και
υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012
έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της υπ’
αριθμ. 17/2002, 56/2003 και 40/2005 αποφάσεις αυτής και ειδικότερα σωρευτικά υπό
τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι
υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου
συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5§2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997.
β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων
μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.
γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και
υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων.
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Η ένσταση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.
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.
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι Επιλεγέντες θα κληθούν να υπογράψουν σχετική σύμβαση στην οποία θα
καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, ο ακριβής
χρόνος παράδοσής τους και ο τρόπος πληρωμής.
Η συνολική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ισόχρονη της περιόδου που εκάστοτε
αναφέρεται στην παρούσα, με δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών.
Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται με βάση τον ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά
θα ισχύει καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους αυτού, αναλόγως της συμβατικής σχέσης
μεταξύ ΕΠΙΣΕΥ και συμβαλλομένου.
Οι ανωτέρω συμβάσεις δύνανται να καταγγελθούν πρόωρα κατ’ εφαρμογή των
κειμένων διατάξεων.
Οι αποδοχές / αμοιβές θα διαμορφωθούν σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική
νομοθεσία και το έργο στο οποίο εντάσσεται, αναλόγως των προσόντων του
υποψηφίου.
Ενόψει 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.
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα
προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ διατίθενται ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.iccs.gr/.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες
διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Ινστιτούτου κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες (Π. Καϋμενάκη, τηλ:
2107724438 email: episey@central.ntua.gr).
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Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

Ιωάννης Ψαρράς
Καθηγητής ΕΜΠ
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Τηλ: 00302107723847 Fax: 00302107722456 E-mail: episey@central.ntua.gr

Α Ι Τ Η Σ Η
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: «……………………» στο πλαίσιο του έργου: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ,
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ», σύμφωνα με την με Αρ.
Πρωτ. 6664/20.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Συνημμένα Δικαιολογητικά:
1.
…………………………………………………..
2.
…………………………………………………..
3.
…………………………………………………..
Ο/Η Αιτ.
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