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Πειραιάς, 23/01/2023  

Αρ. Πρωτ.: 202300306 

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

  

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την 
επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις 
ανάγκες του έργου με τίτλο «RESPECT - Πρότυπο Πληροφορικό Σύστημα και Μεθοδολογία 
για τη Ολιστική Διαχείριση, Ανάλυση και Διάχυση των Ψηφιακών Δεδομένων της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς με υπόδειγμα εφαρμογής το Έργο Αποκατάστασης του Ιερού 
Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα» και με κωδικό MIS 5129424, 
προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο με 
χρονική διάρκεια όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση και με δυνατότητα 
ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση του έργου.   

 

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 17/06/2021 έως 
16/12/2023. Μια συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου παρουσιάζεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

 

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο 
ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το προς 
ανάθεση έργο, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και 
της κείμενης νομοθεσίας.   

 

Το έργο με τίτλο «RESPECT - Πρότυπο Πληροφορικό Σύστημα και Μεθοδολογία για τη 
Ολιστική Διαχείριση, Ανάλυση και Διάχυση των Ψηφιακών Δεδομένων της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς με υπόδειγμα εφαρμογής το Έργο Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου 
του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα» και με κωδικό MIS 5129424 υλοποιείται στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ_Β’ Κύκλος» 
με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 

 

H παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της απόφασης έγκρισης της Επιτροπής 
Ερευνών 456η  -20/01/2023, της με αριθμ. 24672 (ΑΔΑ: 62ΦΥ469Β7Τ-ΘΩ1) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017), του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 
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A’141/21.07.2022) και του Οδηγού Χρηματοδότησης του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου 
Πειραιώς και αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς http://www.kep.unipi.gr/ . 

 

Η κατηγορία της θέσης, του αντικειμένου του προς ανάθεση έργου, τα κατ’ ελάχιστο 
απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης 
περιγράφονται ακολούθως:   

 

ΘΕΣΗ   

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου: Υλοποίηση μηχανισμών ανάλυσης δεδομένων με 
συμμετοχή στην υλοποίηση τμήματος των επιμέρους παραδοτέων των ενοτήτων εργασίας 
ΕΕ3, EΕ4 & EE5  (βλ. Παράρτημα Ι). 

Διάρκεια απασχόλησης: Η έναρξη απασχόλησης θα είναι η ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και η λήξη θα είναι η ημερομηνία λήξης του έργου (16/12/2023) με δυνατότητα 
ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση του έργου. 

Συνολικό κόστος απασχόλησης: Το κόστος απασχόλησης είναι 25,00 ευρώ ανά ώρα 
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργοδοτικών εισφορών) και η συμμετοχή στα πακέτα 
εργασίας για το σύνολο της συμμετοχής στο πλαίσιο της σύμβασης που θα υπογραφεί 
προϋπολογίζεται σε 1000 ώρες (25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
εργοδοτικών εισφορών), σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το προς ανάθεση 
έργο και τους όρους της χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι του χρόνου 
ολοκλήρωσης του έργου ή της ενδεχόμενης παράτασης αυτού, ο Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρεί το 
δικαίωμα μονομερώς να αναθέτει μέρος ή το σύνολο του με την παρούσα αντικείμενου του 
ανατιθέμενου έργου προς τον συμβαλλόμενο, υπό τους αυτούς προβλεπόμενους με την ως 
άνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όρους. 

Δαπάνες μετακίνησης δεν καλύπτονται από την αμοιβή του, αλλά καλύπτονται από την 
κατηγορία δαπανών «Έξοδα Ταξιδίων» του έργου. 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. 

Κριτήρια αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1:  
Δίπλωμα ή πτυχίο AEI / ATEI 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 2:  
Μεταπτυχιακό δίπλωμα πληροφορικής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 3:  
Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

http://www.kep.unipi.gr/
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Κριτήρια αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 4:  
Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά έργα 
πληροφορικής 

(5 μόρια ανά μήνα εμπειρίας έως 40 μήνες) 

0 – 200 

Κριτήριο 5: 
Γνώση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και προβλεπτικής αναλυτικής 

0 – 200 

Κριτήριο 6: 
Γνώση μεθόδων και τεχνικών μηχανικής μάθησης 

0 – 150 

Κριτήριο 7: 
Γνώση συστημάτων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων 

0 – 100 

Κριτήριο 8: 
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια 

(10 μόρια ανά δημοσίευση έως 10 δημοσιεύσεις) 
0 – 100 

Κριτήριο 9:  
Συνέντευξη  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

0 – 250 

ΣΥΝΟΛΟ 1000 

 

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3 
αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 
 

Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι Σπουδών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα 
του Εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας 
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).   

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους παρακάτω δυο 
όρους:   

α) ικανοποίηση των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων ανά θέση,   

β) συγκέντρωση της μεγαλύτερης συνολικής συγκριτικής βαθμολογίας.   

Οι υποψήφιοι αρχικά θα καταταχθούν σε συγκριτικό αξιολογικό πίνακα με βάση τα ανωτέρω 
και η τελική τους κατάταξη θα προκύψει συνυπολογίζοντας τα μόρια συνέντευξης.  

  

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη 
περιγραφή του έργου και το αντικείμενο απασχόλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και να 
υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), συνοδευόμενη από  

• αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  
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• ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών για τα Κριτήρια 1 έως 
3  

• Ευκρινή φωτοαντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαιώσεων/πιστοποιητικών 
εκπαίδευσης ή συναφών πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων εργοδοτών ή βεβαιώσεων 
συμμετοχής σε έργα για τα  Κριτήρια  4,5, 6 & 7  

• Συναφείς δημοσιεύσεις σε έντυπη μορφή ( φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας 
δημοσίευσης) για το κριτήριο 8 

• Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση (Παράρτημα IV)  

καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό 
τους, σε πλήρως σφραγισμένο φάκελο.  

 

 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: 

• Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα  των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

• Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση 
από αρμόδια διοικητική αρχή. 

• Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση 
αυτών. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

Οι έντυποι φάκελοι υποψηφιοτήτων  θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως  είτε με 
συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την 
Δευτέρα 06/02/2023 και ώρα 16:00  στην παρακάτω διεύθυνση: 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 91, 185 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τμήμα Πρωτοκόλλου 

 

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει το Ονοματεπώνυμο του αποστολέα  και η ένδειξη:  

Για τη Θέση της με Αρ. Πρωτ. 202300306 / 23.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου 
με τίτλο «RESPECT - Πρότυπο Πληροφορικό Σύστημα και Μεθοδολογία για τη Ολιστική 
Διαχείριση, Ανάλυση και Διάχυση των Ψηφιακών Δεδομένων της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς με υπόδειγμα εφαρμογής το Έργο Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου 
του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα» και κωδικό C.836.   
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* Στις περιπτώσεις μη αυτοπρόσωπου κατάθεσης, συνίσταται η αποστολή μέσω courier, για 
την έγκαιρη παραλαβή των φακέλων. Για τις αποστολές είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω 
courier, θα πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση/κοινοποίηση στο e-mail: akalpo@unipi.gr 
καθώς οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα προωθηθούν άμεσα στην επιτροπή αξιολόγησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα. 
Καλποδήμου Άννα, (e-mail: akalpo@unipi.gr). Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Αν. 
Καθηγητής Κυριαζής Δημοσθένης (e-mail: dimos@unipi.gr). 

 Η συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του 
υποψηφίου. Η συμμετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του υποψηφίου.   

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή 
τους.   

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΚΕΠΠ να συνάψει 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Συνακόλουθα, 
το ΚΕΠΠ δεν δεσμεύεται για την ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται κατά την ελεύθερη 
κρίση και επιλογή του να αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή επαναλάβει τη 
σχετική διαδικασία, χωρίς εκ του λόγου αυτού να γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωση 
καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης στους υποψήφιους.  

  

Το ΚΕΠΠ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και 
πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων.   

  

Πρόταση δύνανται να υποβάλλουν για την παρούσα πρόσκληση:  

• 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. 
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος 
(λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.   

 

Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όσους:  

• Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  

• Λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή.  

mailto:akalpo@unipi.gr
mailto:dimos@unipi.gr
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• Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις.  

• Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.  

 

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

• Τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων (στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ.: 202300306 / 23.01.2023 κωδικός έργου: C.836) του Κέντρου 
Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) και όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά έγγραφα 
, τα οποία επισυνάπτουν σε σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους, αποτελούν 
γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχουν στην κατοχή τους. 

• Θα προσκομίσουν, το συντομότερο δυνατόν, τα γνήσια αντίγραφα των εγγράφων 
απόδειξης των ζητούμενων προσόντων, σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την αρμόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων. 

• Γνωρίζουν ότι, εάν έπειτα από οποιονδήποτε έλεγχο - της αρμόδιας Επιτροπής 
Αξιολόγησης των προτάσεων - επί των γνησίων αντιγράφων των εγγράφων απόδειξης των 
ζητούμενων προσόντων, προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα αρχικώς προσκομίσουν, 
τότε αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
με Αρ. Πρωτ.: 202300306 / 23.01.2023 κωδικός έργου: C.836 του Κέντρου Ερευνών 
Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) και θα έχουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 
1599/1986 ποινικές κυρώσεις. 

 

Για την επαλήθευση των ως άνω υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση 
από κάθε υποψήφιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). 
 
Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε 
περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων 
ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής 
τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Ο/Η 
υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση 
αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής 
Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. 
Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Η απόφαση αποδοχής-
έγκρισης αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς. 
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Επισημαίνεται ότι αν ο/η επιλεγέντας/χθείσα είναι δημόσιος υπάλληλος, έχει προσωπική 
ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 για την άσκηση 
ιδιωτικού έργου με αμοιβή, όπως αυτό ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 
 

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 η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης 
ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαδικασία διαγωνισμού, ενώ η τυχόν επιλογή 
αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». 

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα αμείβεται με την έκδοση του νόμιμου παραστατικού, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και θα υπόκειται σε όλες τις 
νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε συνδυασμό με τον Οδηγό 
Χρηματοδότησης του προγράμματος. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος/η στον 
ΕΦΚΑ. Εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και κατόπιν σχετικής δηλώσεως, ο/η 
επιλεγέντας/χθείσα δύναται να ασφαλιστεί αναλογικά ως μισθωτός/ή δυνάμει του άρθρου 
39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 (‘Α 85). Επισημαίνεται ότι αν ο/η επιλεγέντας/χθείσα είναι 
δημόσιος υπάλληλος, έχει προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 
του Ν. 3528/2007 για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, όπως αυτό ισχύει σήμερα και 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της τελευταίας ανάρτησης της απόφασης της 
Επιτροπής Ερευνών (διαύγεια/ιστοσελίδα). 

Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ιδιοχείρως. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς 
φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του 
αιτούντος σύμφωνα με τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του 
Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-
2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να 
ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. (έγγραφη αίτηση, 
τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.). 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

Αν. Καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Η παρακολούθηση, η αξιολόγηση, η ψηφιοποίηση και η μελέτη της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (ΠΚ) αποτελούν βασικές ερευνητικές δραστηριότητες στο επιστημονικό πεδίο 
της προστασίας και ανάδειξής της. 
Αυτές οι λειτουργίες βοηθούν τους εμπλεκομένους επιστήμονες και φορείς να αξιολογήσουν 
την κατάσταση 
διατήρησης του μνημείου, να αποτιμήσουν την επίδραση των επεμβάσεων αποκατάστασης 
και τη φθορά 
των υλικών μέσα στο χρόνο. Επιπλέον, η συμμετοχή στη διατήρηση και αποκατάσταση της 
πολιτιστικής κληρονομίας πολλών διαφορετικών επιστημονικών κλάδων με διαφορετικές 
κάθε φορά απαιτήσεις και ανάγκες, καθιστά τη συντήρηση μιας αντίστοιχης κλίμακας 
ψηφιακών δεδομένων ανεπαρκή, πόσο μάλλον 
κοστοβόρα και χρονοβόρα. Το πρόγραμμα RESPECT αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα 
προτείνοντας ένα πρότυπο ολιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση και ανάλυση των ψηφιακών 
δεδομένων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θα διευκολύνει την αξιοποίηση των 
δεδομένων και της γνώσης για όλους τους επιστημονικούς κλάδους και θα υποβοηθήσει τους 
διαχειριστές της, στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για τα 
μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άλλωστε, η επιστημονική προσέγγιση θεμάτων που 
αφορούν στην 
προστασία της ΠΚ απαιτεί συμμόρφωση με τις αρχές ελέγχου ποιότητας στη συντήρηση και 
αποκατάσταση, μέσω της καταγραφής όλων των διαδικασιών που εκτελούνται και μέσω 
δράσεων που ελαχιστοποιούν τις αιτίες μη ικανοποιητικής απόδοσης βάσει προτύπων και 
κανονισμών προκειμένου να περιορίσουν τα λάθη και να ενισχύσουν την 
αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων συντήρησης. Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή 
συστηματικών μεθόδων και διαδικασιών για την απόκτηση και οργάνωση των δεδομένων 
ενισχύει την εξόρυξη και ανταλλαγή των δεδομένων ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους 
επικαλύψεων διευκολύνοντας και επομένως ενισχύοντας τη συνεργασία ανάμεσα στους 
εμπειρογνώμονες στο πεδίο αυτό. 
Σκοπός του RESPECT είναι να παραδώσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα παρέχει τη 
δυνατότητα διαχείρισης και ανάλυσης του μεγάλου όγκου δεδομένων της ΠΚ. Ο στόχος είναι 
να υπάρχει πρόσβαση και 
να συλλέγονται δεδομένα με ένα βέλτιστο τρόπο που θα επιτρέπει όλες τις εργασίες 
ανάλυσης και παρέχει 
επαρκή και πλούσια αναπαράσταση στα σύνολα δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, 
μοντελοποιηθεί και ερμηνευθεί. Το RESPECT θα παρέχει εργαλεία και μεθοδολογίες για τη 
μετατροπή μη επεξεργασμένων δεδομένων σε πολύτιμη γνώση μέσω της υιοθέτησης 
λειτουργιών δεδομένων καθ’ όλη την πορεία εξέλιξης 
των δεδομένων. 
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Το RESPECT παρέχει ένα Ολιστικό Διεπιστημονικό Μοντέλο για τα μνημεία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και με αυτόν τον τρόπο υπερβαίνει την υφιστάμενη πρακτική κατακερματισμού 
με την ενσωμάτωση της διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων από διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία. Η προτεινόμενη ολοκληρωμένη ερευνητική προσέγγιση διέπεται από 
διεπιστημονικότητα, συνδυάζοντας διαφορετικές αλλά διαλειτουργικές περιοχές της 
επιστήμης, της μηχανικής και της τεχνολογίας, μαζί με τη συμβολή των 
ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών. Μια τέτοια θεώρηση καθιστά δυνατή μια ολιστική 
αποτίμηση και αξιοποίηση του τεράστιου όγκου και ποικιλίας των διαθέσιμων δεδομένων 
και των κρίσιμων παραμέτρων 
που προκύπτουν από διεπιστημονικές μεθοδολογίες και πρωτόκολλα, ανταποκρινόμενη στις 
ανάγκες της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύνολό της. Η συμπληρωματικότητα των ερευνητών συμβάλει 
στη δημιουργία μιας γνωσιολογικής πλατφόρμας για επιστημονική υποστήριξη στη λήψη 
αποφάσεων, και τη 
χρήση του ως εργαλείου για την επίτευξη της αειφορίας των δράσεων αποκατάστασης. 
Η πλατφόρμα RESPECT θα δομηθεί επάνω σε συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις των 
συνόλων δεδομένων που προκύπτουν από την υπό εξέλιξη συντήρηση και αποκατάσταση 
του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου τάφου του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως στην πόλη 
των Ιεροσολύμων από μια Διεπιστημονική Ερευνητική Ομάδα για την προστασία μνημείων 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της 
Αθήνας. Αυτό θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί η μεθοδολογία του 
RESPECT να καλύψει το θέμα της διεπιστημονικής ολιστικής συλλογής, διαχείρισης της 
ανάλυσης, ερμηνείας και αξιοποίησης μεγάλων δεδομένων. Το Ιερό Κουβούκλιο του 
Παναγίου τάφου του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως στην πόλη των Ιεροσολύμων, ένα 
παγκόσμιο κέντρο θρησκευτικού, επιστημονικού ενδιαφέροντος και προσκυνήματος, θα 
λειτουργήσει ως πιλοτική εφαρμογή, εστιάζοντας και καλύπτοντας 
όλο το φάσμα δεδομένων πολλαπλών πεδίων που αφορούν σε όλα τα βασικά 
χαρακτηριστικά του (ιστορία, αρχιτεκτονική, δομή, υλικά, λειτουργία, κοινωνικοοικονομική 
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του κλπ.). Ταυτόχρονα, θα παρέχει τη δυνατότητα να 
ελεγχθεί και να επικυρωθεί η δυνατότητα της πλατφόρμας του RESPECT για συνδεσιμότητα, 
διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, τη δυνατότητα δεδομένων χρονοσειρών και θεματικών 
πεδίων δεδομένων, επιτρέποντας την τεκμηρίωση χωρικών δεδομένων και έχοντας ως 
αποτέλεσμα τη χωρική/χρονική πολυθεματική διαχείριση της πληροφορίας και επομένως 
την κατάλληλη διαχείριση μέσω Ενσωμάτωσης Σημασιολογικών Δεδομένων και αξιοποίησής 
τους με τρόπο ολιστικό. 
Η ολοκληρωμένη επιστημονική τεκμηρίωση και η συνεχής παρακολούθηση των εργασιών και 
της έρευνας 
που διενεργείται, καθώς και την αποτίμηση όλων των δεδομένων που έχουν αποκτηθεί, σε 
πραγματική κλίμακα και πραγματικό χρόνο απαιτεί μια συγκροτημένη οργάνωση και 
διαχείριση των πολύτιμων δεδομένων που προκύπτουν στην κατεύθυνση της επιστημονικής 
υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Η πρόταση προτείνει μια διατομεακή ανάλυση 
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διαφορετικών δεδομένων για μια ολιστική προσέγγιση που αφορά στην επιλογή των πλέον 
κατάλληλων μοντέλων ανθεκτικότητας που να περιλαμβάνουν συμβατά υλικά και 
επεμβάσεις προς διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας, τη διατήρηση και ανάδειξη των 
αξιών και την επίτευξη αειφόρου προστασίας και αποκατάστασης. Τα δεδομένα 
αρχιτεκτονικής και ιστορικής τεκμηρίωσης, του χαρακτηρισμού των υλικών, της γεωμετρικής 
τεκμηρίωσης και της δομικής αξιολόγησης 
αποτελούν γνωσιολογικά δεδομένα που προορίζονται να τροφοδοτήσουν την πλατφόρμα 
RESPECT και να υποστούν επεξεργασία, ανάλυση και ορθή διαχείριση στην κατεύθυνση της 
επιστημονικής υποστήριξης για την αειφόρο αποκατάσταση. Το ολοκληρωμένο περιβάλλον 
του RESPECT θα είναι πλήρως προσαρμοσμένο και κλιμακούμενο στην εκτέλεσή του μέσω 
της παρακολούθησης όλων των στοιχείων του (π.χ. στοιχεία εφαρμογής, υπηρεσίες 
δεδομένων και πόροι υποδομών) και προσαρμογών σε μοτίβα ανάπτυξης, κατανομή πόρων 
και υπηρεσιών, ενορχήστρωση, διαχείριση δικτύου και αποφάσεις διανομής αποθήκευσης 
με σκοπό την αύξηση της κατανόησης των μνημείων της ΠΚ. Τα εργαλεία της πλατφόρμας θα 
επιτρέψουν την ενσωμάτωση λειτουργιών ανάλυσης δεδομένων (π.χ. τεχνικές εξόρυξης 
γνώσης, εργασίες ανάλυσης συντήρησης, κ.λπ.) και τον ορισμό των μεθόδων ανάλυσης με 
σαφή τρόπο, επιτρέποντας έτσι στους μη ειδικούς σε θέματα ανάλυσης μεγάλων δεδομένων 
να αξιοποιήσουν την προστιθέμενη αξία της πλατφόρμας. Μια θεμελιώδης δυνατότητα του 
RESPECT είναι η εμπειρία με την έννοια της απεικόνισης των αποτελεσμάτων. Η απεικόνιση 
υπερβαίνει την απλή παρουσίαση αποτελεσμάτων των δεδομένων και της ανάλυσης με 
προσαρμοσμένες οπτικοποιήσεις με αυτοματοποιημένο τρόπο με βάση τη σημασιολογίας 
τους ώστε να προσφέρει πλούσιες και εμπλουτισμένες αναπαραστάσεις του παρελθόντος. 
Οι απεικονίσεις του RESPECT θα είναι τμηματικές, παρέχοντας έτσι αποτελέσματα 
δεδομένων και αναλύσεων καθώς αυτά παράγονται ή συλλέγονται. 
Η επίτευξη του έργου βασίζεται στην εκτεταμένη επιστημονική και ερευνητική εμπειρία των 
συμμετεχόντων, στη συνέργεια μεταξύ τους, καθώς και στη δυναμική υποστήριξη που 
μπορεί να παρέχει ο Φορέας Υποδοχής, το Ε.Μ.Π., αξιοποιώντας το ισχυρό υπόβαθρό του 
στο πεδίο της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η επάρκεια αυτή του Φορέα 
Υποδοχής θα αποδειχτεί επωφελής για τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να επιτύχει 
τους βασικούς στόχους της πρότασης, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και των 
πολυδιάστατων διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνολογικών εγκαταστάσεων και των 
υποδομών. 
 
Θέση    – Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) 
Οι Ενότητες Εργασίας (ΕΕ)  στις οποίες θα συμμετάσχει είναι οι ακόλουθες: 
ΕΕ3: Ολιστική Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Στόχος 
Δημιουργία μιας κεντρικής υποδομής καθώς και μηχανισμών για την κλιμακούμενη και 
αποτελεσματική 
διαχείριση μεγάλων με βάση τα μοντέλα ψηφιακών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς 
που αναπτύσσονται στην ΕΕ2. 
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ΕΕ4: Ανάλυση Δεδομένων 
Στόχος 
Εφαρμογή των απαιτούμενων τεχνολογίων για την ενίσχυση της ανάλυσης μέσα από 
καινοτόμες προσεγγίσεις για την εξόρυξη πληροφοριών και γνώσεων που θα υλοποιηθούν 
και για να διευκολύνουν τη 
μελέτη των δεδομένων και των σχετικών πληροφοριών. 
ΕΕ5: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και ενίσχυση της βιωσιμότητας  
Στόχος  
Στόχος της ΕΕ είναι να αποτιμηθεί η υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, θα περιλαμβάνει και μια επιλογή πραγματικών σεναρίων αξιοποίησης των 
υπηρεσιών αυτών από πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, με απώτερο σκοπό τον 
εντοπισμό των δυσλειτουργιών που εμφανίζονται στην πράξη προκειμένου να 
διαμορφωθούν προτάσεις και τρόποι βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  

Αίτηση Υποψηφιότητας  

ΠΡΟΣ   

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

Πειραιάς,  …./ …./ …..  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:    

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ):    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ):    

E-MAIL:    

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  

 Για σύναψη συμβάσεως ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο 
«RESPECT» (Κωδ. έργου C.836).  

Σε απάντηση της υπ’ Αρ. Πρωτ.: 202300306 / 23.01.2023 πρόσκλησής σας, σας 
υποβάλλω πρόταση για την θέση  για το παραπάνω έργο.  

Συνημμένα υποβάλλονται:  

1. Βιογραφικό σημείωμα  

2. Υπεύθυνη Δήλωση 

3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 

4. …  

………………., …./…../2023 

 (Yπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Τεχνική Επάρκεια 
Γνώση Εμπειρία 

Γνώση Εμπειρία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.01 Επιτυχία 
διαχείρισης 
έργου 

                    

1.02 Απαιτήσεις & 
στόχοι 
του έργου 

                    

1.03 Κίνδυνοι & 
ευκαιρίες 

                    

1.04 Ποιότητα                     

1.05 Οργανωτική 
δομή 
έργου 

                    

1.06 Ομαδική 
εργασία 

                    

1.07 Επίλυση 
προβλημάτων 

                    

1.08 Αντικείμενο & 
παραδοτέα 

                    

1.09 
Χρονοδιάγραμμα & 
φάσεις του έργου 

                    

1.10 Διαχείριση 
Αλλαγών 

                    

1.11 Έλεγχος & 
αναφορές 

                    

1.12 Πληροφόρηση & 
τεκμηρίωση 

                    

1.13 Επικοινωνίες                     

1.14 Υλοποίηση 
έργου 

                    

Αξιολόγηση των απαντήσεων με βάση τον παραπάνω πίνακα σχετικά με τη γνώση 
(Παρακολούθηση εκπαιδευτικών δράσεων, ανάγνωση βιβλίων κλπ.): 
Αξιολόγηση των απαντήσεων με βάση τον παραπάνω πίνακα σχετικά με την εμπειρία 
(Πραγματική εργασιακή εμπειρία σε σχετικά έργα): Αξιολογείται η τεχνική επάρκεια του υποψήφιου σχετικά με τις γνώσεις του και την 
εμπειρία του με κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 10, όπου το 10 υποδηλώνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. 

ΑΔΑ: Ε9Ε4469Β7Τ-ΡΤ6



 

 
 

 

 

 

 

 

Σελίδα 14 από 15 
 

 

2 Επάρκεια σε λοιπές 
δεξιότητες διοίκησης 
–διαβούλευσης – 
επίλυσης 
προβλημάτων – 
διαχείρισης κρίσεων 

Γνώση Εμπειρία 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

2.01 Ηγεσία                     

2.02 Δέσμευση & 
παρακίνηση 

                    

2.03 Αυτοέλεγχος                     

2.04 Πειστικότητα                     

2.05 
Δημιουργικότητα 

                    

2.06 Επικέντρωση 
στα αποτελέσματα 

                    

2.07 Αποδοτικότητα                     

2.08 Διαβούλευση                     

2.09 Συγκρούσεις & 
κρίσεις 

                    

2.10 Αξιοπιστία                     

2.11 Εκτίμηση 
διαφορετικών 
αντιλήψεων 

                    

2.12 
Πολυπολιτισμική 
κουλτούρα 

                    

 
 

Αξιολόγηση των απαντήσεων με βάση τον παραπάνω πίνακα σχετικά με τη γνώση 
(Παρακολούθηση εκπαιδευτικών δράσεων, ανάγνωση βιβλίων κλπ. ): 
 
Αξιολόγηση των απαντήσεων με βάση τον παραπάνω πίνακα σχετικά με την εμπειρία 
(Πείρα από την διαχείριση προβλημάτων σε σχετικά έργα): 
 
Αξιολογείται η επάρκεια σε λοιπές δεξιότητες διοίκησης – διαβούλευσης – επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης 
κρίσεων του υποψήφιου σχετικά με τις γνώσεις του και την εμπειρία του με κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 10, όπου το 
10 υποδηλώνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ*  
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κ.Ε.Π.Π.) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης(1):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρον. 
Ταχυδρομείου 
(e- mail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

• Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

• Δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’ έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

• Δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

• Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις 

δυο αυτές καταστάσεις. 

• Δεν έχω απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος. 

• Τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων (στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ.: 202300306 / 23.01.2023 
κωδικός έργου: C.836 του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) και όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία 

επισυνάπτω σε σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος μου, αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην κατοχή μου. 

• Θα προσκομίσω, το συντομότερο δυνατόν, τα γνήσια αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων, σε περίπτωση που αυτά 

ζητηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων. 

• Γνωρίζω ότι, εάν έπειτα από οποιονδήποτε έλεγχο - της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων - επί των γνησίων αντιγράφων των 

εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων, προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα αρχικώς προσκόμισα, τότε αποκλείομαι από τη 

διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ.: 202300306 / 23.01.2023 κωδικός έργου: C.836 του Κέντρου 

Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) και θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις. 

 

 

(1) Αναγράφεται ολογράφως. 

(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας  τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 

Ημερομηνία:..................................... 

Ο/Η Δηλ......... 

 

 

 

Υπογραφή 
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