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       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

                                                                        Αθήνα,  21.3.2019   

       Αρ. Πρόσκλησης: 023409/2019 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(για την κάλυψη αναγκών φύλαξης) 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών,  

Έχοντας υπόψη :  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  

2. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, όπως ισχύει. 

3. Τον ν.4354/2015 «Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων – Κεφάλαιο Β΄ 

Μισθολογικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ τ. 176/2015), όπως ισχύει.  

4. Την από 5.3.2019 Απόφαση της Συγκλήτου για την πρόσληψη φυσικών 

προσώπων για φύλαξη κτηρίων και χώρων του ΕΚΠΑ (ΑΔΑ : ΩΝΙ846ΨΖ2Ν-

ΔΤΒ). 

5. Την από 20.3.2019 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με την οποία έγινε η αποδοχή 

διαχείρισης του έργου με Κ.Ε. 15670 και τίτλο «Φύλαξη των κτηρίων και 

χώρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», (ΑΔΑ : 

ΩΜ6846ΨΖ2Ν-Κ1Ι) και εγκρίθηκε η διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 137 φυσικών προσώπων – φυλάκων.  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό που 

απαιτείται για την πρόσληψη των εν λόγω προσώπων, η οποία καταχωρίστηκε 

στο πληροφοριακό σύστημα με α.α. 4538/2019  (ΑΔΑ : ΨΘΑ846ΨΖ2Ν-Ε1Μ)  

7. Την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την κάλυψη των 

αναγκών φύλαξης κτηρίων και χώρων του ΕΚΠΑ,  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

(ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης συνολικά εκατόν τριάντα επτά (137) φυσικών 

προσώπων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών φύλαξης 

κτηρίων και χώρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 

οποίο εδρεύει στην Αθήνα.  

Η σύμβαση εργασίας που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ενός (1) μήνα με 

δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης έως τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης.  Για την ανανέωση της σύμβασης 

απαιτείται σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ στην οποία θα αναφέρεται το 

χρονικό διάστημα της ανανέωσης.  

Το κόστος αμοιβής του ως άνω εποχικού προσωπικού θα καλυφθεί από το έργο Κ.Ε. 

15670 και τίτλο «Φύλαξη των κτηρίων και χώρων του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο 

Νικόλαος Βούλγαρης.  

Οι μισθολογικοί όροι διέπονται από τις διατάξεις περί Ενιαίου Μισθολογίου, ήτοι τον 

Ν.4354/2015 «Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 

άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων – Κεφάλαιο Β΄ Μισθολογικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ τ. 

176/2015), όπως ισχύει. 

Οι θέσεις του εποχικού προσωπικού που ζητείται κατατάσσονται ανά κλάδο και 

ειδικότητα σύμφωνα με τον Πίνακα Α, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα 

απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 

Β  και οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον 

Πίνακα Γ:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κλάδος - Ειδικότητα Συνολικός αριθμός θέσεων Διάρκεια σύμβασης  

ΥΕ Ημερήσιων φυλάκων*  92 θέσεις Ένας (1) μήνας με δυνατότητα 

ανανέωσης έως τη συμπλήρωση 
ΥΕ Νυχτοφυλάκων**  45 θέσεις 
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Συνολικός αριθμός θέσεων 137 θέσεις τριών (3) μηνών 

 

*Ο Κλάδος – Ειδικότητα ΥΕ Ημερήσιων Φυλάκων αφορά τις βάρδιες 06:00 έως 

14:00 και 14:00 έως 22:00. 

** Ο Κλάδος – Ειδικότητα ΥΕ Νυχτοφυλάκων αφορά τις βάρδιες 22:00 έως 06:00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κλάδος – Ειδικότητα  Απαιτούμενα προσόντα  

ΥΕ Ημερήσιων φυλάκων  o Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 

απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 

κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος της αλλοδαπής. Ανώτερος τίτλος σπουδών 

γίνεται αποδεκτός καθώς τεκμαίρεται η κατοχή του ως 

άνω τίτλου.  

o Οι υποψήφιοι υποχρεωτικά είναι από 18 έως 65 ετών  

ΥΕ Νυχτοφυλάκων  o Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 

απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 

κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος της αλλοδαπής. Ανώτερος τίτλος σπουδών 

γίνεται αποδεκτός καθώς τεκμαίρεται η κατοχή του ως 

άνω τίτλου. 

o Οι υποψήφιοι υποχρεωτικά είναι από 18 έως 65 ετών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  

1 Χρόνος Ανεργίας  διακόσιες (200) μονάδες για τους τέσσερις (4) 

συνεχείς  μήνες ανεργίας, ενώ για διάστημα 

ανεργίας άνω των τεσσάρων (4) μηνών, με 

ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες, με 

εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ανά μήνα 

ανεργίας. 

2 Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας  50 μονάδες για κάθε τέκνο 

(συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου εάν 

πρόκειται για τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) 

3 Τρίτεκνος  ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 40 μονάδες για κάθε τέκνο 

(συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου εάν 

πρόκειται για τέκνο τρίτεκνης οικογένειας) 

4 Γονέας ή τέκνο μονογονεικής οικογένειας  πενήντα (50) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο 

(συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου εάν 

πρόκειται για τέκνο μονογονεικής) 

 

5 

 

Ανήλικα Τέκνα  

 

τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο 

πρώτα τέκνα και 50 για το τρίτο τέκνο 

 

6 

Εμπειρία στο αντικείμενο φύλαξης κτηρίων 

και χώρων που ανήκουν σε  φορείς του 

άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 4354/2015 ή στον 

Ιδιωτικό Τομέα 

 

Κάθε ένας (1) μήνας εμπειρίας και με 

ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες 

βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες 

 

7 

Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό 

τουλάχιστον 50% 

το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με 

το συντελεστή “3” 

π.χ. 50% x 3 = 150 μονάδες 

 

8 

Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου 

τουλάχιστον 50%  

το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με 

το συντελεστή “2” 

π.χ. 50% x 2 = 100 μονάδες 
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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1. Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι 

σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η γονική μέριμνα, ως 

υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση 

της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή 

δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. 

2. Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 

δικαιούνται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο 

ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

3. Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολυτέκνου ή του τέκνου 

πολύτεκνης οικογένειας μπορεί να λάβει, προκειμένου να προσληφθεί, μόνο ένα 

μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.  

4.  Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις 

μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο 

στα ζώντα μέλη της οικογένειας.   

5.  Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 

δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο 

ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

6. Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του τρίτεκνου ή του τέκνου τρίτεκνης 

οικογένειας μπορεί να λάβει, προκειμένου να προσληφθεί, μόνο ένα μέλος της 

ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.  

7.  Τόσο ο τρίτεκνος όσο και το τέκνο τρίτεκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις 

μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων.   

8.  Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας 

δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο 

ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

9. Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής 

οικογένειας μπορεί να λάβει, προκειμένου να προσληφθεί, μόνο ένα μέλος της 

ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.  

10. Τόσο ο γονέας όσο και το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας δικαιούνται περαιτέρω 

και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων. Η βαθμολογία 

υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.  

11. Στην περίπτωση υποψηφίου που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος ή τέκνο 

πολυτέκνου και γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η βαθμολογία των 

κριτηρίων είναι αθροιστική. 

12. Στην περίπτωση υποψηφίου που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνου 

και γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η βαθμολογία των κριτηρίων είναι 

αθροιστική. 
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13. Ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή 

διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός 

γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό 

πέμπτο (25
ο
) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή 

εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 

τριακοστό (30
ο
) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα 

τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, 

ανεξαρτήτως ηλικίας.  

14. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας  νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο 

πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά όρια υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, δηλαδή 

εφόσον (α) είναι άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25
ο
) έτος 

της ηλικίας του ή φοιτά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε 

αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει 

τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30
ο
) 

έτος της ηλικίας του ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των 

λοιπών τέκνων. 

15. Οι ανωτέρω ηλικιακές προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τον συμμετέχοντα 

υποψήφιο τέκνο τρίτεκνου γονέα ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής 

κατάστασης των λοιπών τέκνων. 

16. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας. 

 

 

 

 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

1. Αντικατάσταση ή διόρθωση της πρότασης, καθώς και συμπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.  

2. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της 

πρόσκλησης, απορρίπτεται και ο υποψήφιος αποκλείεται από την διαδικασία 

και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) 

πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους 

περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, 

Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την 

Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ 

Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την 

προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη 

συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). Για 

τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της 
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ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της 

οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής 

γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς 

αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη,από τα νησιά 

Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου. 

4. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης 

έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 

καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Το 

είδος της βαθμολογούμενης εμπειρίας ανά κλάδο – ειδικότητα προσωπικού 

ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση.  

5. Οι υποψήφιοι που είχαν απασχοληθεί σε φορείς του δημόσιου τομέα, 

αποδεικνύουν την εμπειρία τους με σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα 

απασχόλησης, ενώ οι υποψήφιοι που είχαν απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα 

με σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού οργανισμού από την οποία προκύπτει 

η ασφαλιστέα εμπειρία. Εμπειρία, η οποία δεν είναι ασφαλισμένη, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

6.  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ δύναται να 

ακυρώσει , ματαιώσει ή αναστείλει την πρόσληψη του εποχικού προσωπικού 

που ζητείται με την παρούσα πρόσκληση, μετά από σχετική απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου, εφόσον δεν εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη 

πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων.   

7. Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας και 

στις δύο προκηρυσσόμενες ειδικότητες (ΥΕ Ημερήσιων Φυλάκων και ΥΕ 

Νυχτοφυλάκων), οφείλουν στην αίτηση που θα υποβληθεί να δηλώσουν τη 

σειρά προτίμησης τους (1
η
 ή 2

η
) ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα. 

8.  Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης με περισσότερες 

της μιας προτιμήσεις, εφόσον δεν αποδεχθούν ρητά ή σιωπηρά τη θέση 

πρόσληψης στην οποία επιλέγονται, θεωρείται ότι παραιτούνται από όλες τις 

προτιμήσεις τους και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους οικείους πίνακες 

κατάταξης. 

9. Το πρόγραμμα εργασίας (ημέρες και ώρες) θα διαμορφώνεται αποκλειστικά 

με ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΚΠΑ και τον ΕΛΚΕ και θα 

γνωστοποιείται στο προσωπικό. Οι εκτελούμενες βάρδιες θα καλύπτουν την 

επταήμερη και εικοσιτετράωρη λειτουργία του ΕΚΠΑ, ως εκ τούτου ο 

κλάδος ΥΕ ημερήσιων φυλάκων θα καλύπτει τις ανάγκες των βαρδιών 06:00 

έως 14:00 και 14:00 έως 22:00, ενώ ο κλάδος ΥΕ Νυχτοφυλάκων τις βάρδιες 

από 22:00 έως 06:00.  

10. Ο τόπος εργασίας θα καθορίζεται κάθε φορά από τη Διεύθυνση Διοικητικού 

και τον ΕΛΚΕ και μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε από τους χώρους ή τα 

κτήρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τόπος 

παροχής εργασίας μπορεί να εναλλάσσεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

κατόπιν απόφασης του ΕΚΠΑ, χωρίς αυτό να αποτελεί βλαπτική μεταβολή 

των όρων εργασίας.  
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11. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

12. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό 

τις δύο αυτές καταστάσεις.  

13. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 

Ν.1599/1986) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή δεν αναμένεται να κληθούν να τις 

εκπληρώσουν εντός των επομένων έξι μηνών.  

14. Η αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση  ο υποψήφιος 

αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης.  Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης  είναι 

αποκλειστικά του υποψηφίου. 

15. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος δεν προσέλθει για την υπογραφή 

της σύμβασής του ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο ΕΛΚΕ του 

ΕΚΠΑ μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά 

κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.  

16. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά 

του σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, ο ΕΛΚΕ 

του ΕΚΠΑ δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά 

σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.  

17. Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης 

υποψηφίου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό 

διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.  

18. Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό 

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. και την ισχύουσα νομοθεσία. 

19. Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με 

πλήρη αποδοχή των όρων διενέργειας αυτής.  

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με 

την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτησή τους. Παρακαλείσθε όπως στην 

αίτηση να αναγράφεται ο συνολικός αριθμός συνυποβαλλόμενων εγγράφων (π.χ. 20 

συνυποβαλλόμενα έγγραφα)  

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν 

τα στοιχεία της ταυτότητας του υποψηφίου.  

2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια). 

3. Βασικό τίτλο σπουδών (όπως αυτός περιγράφεται στη σελ. 3). 
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4. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εμπειρία (βεβαίωση 

φορέων του δημοσίου ή βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού)  

5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει 

περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων),   για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας. 

6. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που 

χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], 

πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία 

έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό 

αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα 

εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό 

της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου 

για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς 

στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας 

αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης 

έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας 

αλλοδαπής αρχής  (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα 

βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού 

κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου. Επιπλέον, 

απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνη δήλωσης κατά την οποία θα δηλώνεται ότι δεν 

έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το 

τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας 

7. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα 

ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 

Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], 

πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία 

έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό 

υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας 

αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης 

έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση 

υπεύθυνη δήλωσης κατά την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει προσληφθεί στον 

ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος 

με χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας  

8. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα 

ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 

Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], 

πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία  
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έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης 

ανήλικων τέκνων. Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του 

κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης 

των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων). 

9. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να 

ανατρέξουν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος, προκειμένου να 

ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα 

την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν. Επιπλέον, 

υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο 

έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας 

οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής 

ιδιότητας. 

10. Σε περίπτωση αναπηρίας υποψηφίου, Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό 

Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η 

πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. 

11. Στην περίπτωση υποψηφίων γονέων, τέκνων, συζύγων, αδελφών που ακούν το 

δικαίωμα   προστασίας   από  την   αναπηρία   συγγενικών   ατόμων,    

απαιτούνται: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή 

βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου 

[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης 

(όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του 

κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης 

των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων) και β) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης 

Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη 

και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενικού ατόμου και κατά περίπτωση 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ατόμου με αναπηρία εάν το 

τελευταίο είναι έγγαμο και διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση λύσης του γάμου 

στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί το 

δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία του τέκνου  

12. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή δεν 

αναμένεται να κληθούν να τις εκπληρώσουν εντός των επομένων έξι μηνών (για 

τους άνδρες υποψηφίους).  

13. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι :α) δεν έχει καταδικαστεί για 

κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
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καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, 

συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) 

δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το 

αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του 

δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) δεν τελεί υπό 

δικαστική συμπαράσταση. 

 

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων (υπόδειγμα αίτησης στην σελ. 13) και τα 

συνυποβαλλόμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο 

φάκελο ταχυδρομείου,  ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος την 

ακόλουθη ένδειξη:  

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου : …………………………………………… 

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ.  023409/2019 Πρόσκλησης για τις ανάγκες 

φύλαξης κτηρίων και χώρων του ΕΚΠΑ 

Κ.Ε. 15670 

Υπ’ όψιν Επιστημονικού Υπευθύνου  : Νικολάου  Βούλγαρης 

 

 

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους 

θα γίνεται αυτοπροσώπως  ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο 

Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7
ος

 όροφος ή 

στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη 

ταχυδρομική επιστολή αποκλειστικά στην παρακάτω διεύθυνση :  

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61 
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά) και αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης αυτής στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Συνεπώς, ως 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και των 

συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών τους ορίζεται η 5
η
 Απριλίου 2019.  

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των αιτήσεων που 

υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.  

 

 

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης, η οποία θα οριστεί με απόφαση του Ειδικού Επταμελούς 

Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.  

2. H Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την παραλαβή των αιτήσεων που θα έχουν 

υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης από τη Μονάδα 

Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ και προβαίνει στη 

βαθμολόγησή τους.  

3. Η Επιτροπή απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς 

και τις προτάσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα τυπικά 

προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.  

4.   Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη 

συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια 

κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, 

αριθμός ανηλίκων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, εμπειρία, αναπηρία 

υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού προσώπου). 2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας 

υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 

περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος 

ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες 

στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω 

καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, προηγείται ο μεγαλύτερος στην 

ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του και αν συμπίπτει και αυτή, η 

σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

5.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την αξιολόγηση των υποψηφίων συντάσσει 

το πρακτικό αξιολόγησης με τους ακόλουθους πίνακες ανά κλάδο - 

ειδικότητα: α) Πίνακας κατάταξης υποψηφίων και β) Πίνακας αποκλειόμενων 

υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης με ρητή αναφορά του λόγου 
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αποκλεισμού τους, 

6.  Το πρακτικό επιλογής με τους πίνακες κατάταξης αποστέλλεται προς έγκριση 

στο αρμόδιο όργανο του ΕΛΚΕ και δημοσίευση του στην ιστοσελίδα του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου. 

7. Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης εγκρίνει 

τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα και τους 

πίνακες αποκλεισθέντων και δημοσιεύει αυτούς στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 

ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. 

 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων επιτρέπεται η 

άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του 

αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του 

ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).  

2. Η ένσταση ασκείται ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση 

της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, ανεξαρτήτως του λόγου 

που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.  

3. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική 

εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.   

4. Η ένσταση γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή της με συστημένη επιστολή 

στην ακόλουθη  διεύθυνση : Χρήστου Λαδά, 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα. Η 

παραλαβή της για την εξέτασή της πρέπει να έχει γίνει εντός της προθεσμίας 

των πέντε ημερών.  

 

 

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

1. Ο Ειδικός Λογαριασμός δύναται να προσλάβει το προσωπικό με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση 

των προσωρινών πινάκων προσληπτέων.  

2.  Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο από την Επιτροπή 

Ενστάσεων, και την αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής από το Ειδικό 

Επταμελές ¨Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, η οποία 

συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται άμεσα από το ΕΛΚΕ, 

ενώ απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται 

στους τελικούς πίνακες.  

3. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την 

απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε 

http://www.elke.uoa.gr/
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αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

4. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, 

αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον 

πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.  

5. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν 

αναμόρφωσης των πινάκων από την Επιτροπή Ενστάσεων, είτε λόγω 

αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 

υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως 

της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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                                                                                                  Αθήνα,   …./ …./ …..    

 

ΑΙΤΗΣΗ  

 

Προς το Ειδικό Επταμελές Όργανο της  

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών     
  

Όνομα        : ………………………………………………………………. 

Επώνυμο   : ………………………………………………………………. 

Δ/νση         : ………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο : ………………………………………………………………. 

Ε-mail        : ……………………………………………………………… 

 

ΘΕΜΑ:  Υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 

(ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 023409/2019 πρόσκλησης για τις ανάγκες 

φύλαξης κτηρίων και χώρων του ΕΚΠΑ (Κ.Ε. 15670 και Επιστημονικός 

Υπεύθυνος : Νικόλαος Βούλγαρης)  

 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, σάς υποβάλλω πρόταση για την 

ακόλουθη ειδικότητα:  

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Σημειώστε με Χ 

την επιλογή σας 

Σημειώστε τη 

σειρά 

προτίμησης* 

(1
η
 και 2

η
)   

1 ΥΕ Ημερήσιων Φυλάκων    

2 ΥΕ Νυχτοφυλάκων    

       

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και 

στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά αποκλειστικά για τους σκοπούς 

υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 023409/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

Ο / Η υποβάλλων/ ουσα πρόταση 

*Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να δηλώσει υποψηφιότητα και για τις δύο 

ειδικότητες, συμπληρώνει τη σειρά προτίμησης για κάθε μια ειδικότητα. 
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