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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων προμηθειών και συμβάσεων έργου-υποτροφίας 

Εκ μέρους του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Ι.Κ. 

Χατζηγεωργίου, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης των 

διαδικασιών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, παρέχεται η δυνατότητα: 

Α) πλήρους ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προμηθειών μέσα από την πλατφόρμα e-

research. 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς taxis 

προκειμένου να υποβάλει ένα αίτημα προμηθειών.  

Το επόμενο βήμα μετά την καταχώριση του αιτήματος είναι η οριστικοποίηση στην οποία 

πλέον αναφέρονται οι κάτωθι επιλογές: 

• Οριστικοποίηση του αιτήματος και αυτόματη ηλεκτρονική υποβολή στο πρωτόκολλο 

του ΕΛΚΕ. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται εάν έχετε συνδεθεί με τους κωδικούς του 

taxis.  Απαιτείται η επισύναψη (διαδικτυακά) όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών  

στο αίτημα. Μετά την οριστικοποίηση το αίτημα λαμβάνει αυτόματα αριθμό 

πρωτοκόλλου και δεν απαιτείται να κατατεθεί εκ νέου στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ. 

• Οριστικοποίηση του αιτήματος με την υφιστάμενη έως τώρα διαδικασία. Απαιτείται η 

κατάθεση του αιτήματος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ. 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

Μ ον άδα Ο ι κ ον ομι κ ής  κ αι  Δ ι οι κ ητ ι κ ής  Υπ οσ τήρ ι ξης  (Μ.Ο.Δ.Υ.) 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα.   

 210-772 1348, e-mail: ereyna@central.ntua.gr 



ΠΡΟΣΟΧΗ  

Στη διαδικτυακή υποβολή απαιτείται η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών 

(προσφορές, ασφαλιστική, φορολογική κλπ). 

Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις του αιτήματος μετά την οριστικοποίηση. 

Η αρχική καταχώρηση του αιτήματος μπορεί να γίνει από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του 

επιστημονικού υπευθύνου, αλλά η οριστικοποίηση απαιτείται να γίνει με τους κωδικούς 

taxis του Επιστημονικού Υπευθύνου. 

Β) σύναψης συμβάσεων έργου ή υποτροφίας συμμετεχόντων σε έργα με εγκεκριμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή 

Στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ έχουν αναρτηθεί υποδείγματα συμβάσεων έργου και 

υποτροφιών συμμετεχόντων σε έργα για τις περιπτώσεις που οι συμβαλλόμενοι έχουν 

εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και επιθυμούν να προχωρήσουν στη σύναψη της 

σύμβασης ψηφιακά. Οι συμβάσεις αυτές θα στέλνονται στο elke_docs@lists.ntua.gr όπου 

θα ελέγχεται η εγκυρότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών του/της Επιστημονικού/ής 

Υπευθύνου και του/της Δικαιούχου/Υποτρόφου. Το αρχείο θα αποθηκεύεται μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή. Οι ημερομηνίες έναρξης των συμβάσεων με ηλεκτρονική υπογραφή 

μπορεί να είναι η 01 ή η 15 κάθε μήνα και δεν επιδέχονται καμίας αλλαγής/τροποποίησης 

μετά την έγκρισή τους. 

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών του και 

θα ενημερώνεστε για τις αλλαγές. 

Για κάθε πληροφορία – διευκρίνιση οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μπορούν να απευθύνονται 

για το Α) αιτήματα προμηθειών  στους Αυγία Γιώργο τηλ 4180, Γκάνη Κώστα τηλ: 4459 και 

Ζαμπάρα Αποστόλη τηλ 1859 και για το Β) σύναψη συμβάσεων στη Αλεξίου Δώρα τηλ 2035. 
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