
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

(ΕΠΙΣΕΥ) 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔ.MIS 482376 
 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποτελεί, βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και 
λειτουργίας του, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ εκτός Δημοσίου Τομέα, κοινωφελούς 
ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στην έρευνα, συνδεδεμένο με το ΕΜΠ και τη σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, απολαύον διοικητικής και οικονομικής 
αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 271/1989. 

Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, όπως ισχύει τροποποιηθέν από το 
ΠΔ 13/1998. Τα εν λόγω διατάγματα έχουν τροποποιηθεί δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά 
Ινστιτούτα, το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009 «Ρύθμιση 
θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ). 

Το ΕΠΙΣΕΥ καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου ή και παροχής 

υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένες 
Πληροφοριακές Υποδομές και Υπηρεσίες για τη Διαχείριση και Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας – 

Υποέργο 2», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013»  με 
κωδικό MIS 482376. 

Οι συμβάσεις έργου με τους επιλεχθέντες υποψηφίους θα έχουν ορισμένη χρονική διάρκεια, μη 
δυναμένη να υπερβεί το συμβατικό χρόνο λήξης του συνολικού έργου ή τυχόν νόμιμη παράταση 



 

 
 

 

 
 

 

αυτού. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο και υπηρεσίες θα προσδιοριστεί αναλόγως 
του ειδικού αντικείμενου ανάθεσης και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου, στο πλαίσιο του 
εκάστοτε καθοριζομένου, ανά θέση προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής 
τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας. 

Α. Σύντομη Περιγραφή του έργου  

Η Πράξη έχει σαν κύριο στόχο τη συστηματική και αυτοματοποιημένη παροχή πληροφοριακής 
υποστήριξης για την βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και 
της ισότητας στην πρόσβαση,  των υπηρεσιών υγείας που βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στην 
χρήση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙΤ). Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης θα 
πραγματοποιηθεί η καταγραφή με δομημένο τρόπο των μηχανημάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας και 
θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης του εξοπλισμού  σε τοπικό 
επίπεδο. Παράλληλα θα αναλυθούν οι λειτουργίες του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος 
καθώς και οι πηγές και ο τρόπος άντλησης δεδομένων. Τέλος θα ακολουθήσει η υλοποίηση του 
πληροφοριακού συστήματος και η εκπαίδευση των χρηστών. 
Το Υποέργο 2 είναι ένα από τα τέσσερα υποέργα από τα οποίο αποτελείται η πράξη και αφορά την  
«Μοντελοποίηση δεδομένων-ροών πληροφοριακού συστήματος».  Ο βασικός στόχος του 
υποέργου είναι να καθορίσει το λογικό μοντέλο των δεδομένων και των διεργασιών σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τη χρήση βιοϊατρικής τεχνολογίας.   
 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν και οι οποίες αποτελούν τα κομβικά σημεία του έργου, αφορούν 
στα εξής: 

1. Καθορισμός κανονιστικού πλαισίου και συστημάτων κωδικοποίησης 
2. Αξιολόγηση πηγών πληροφορίας, εντοπισμός των κρίσιμων δεδομένων, σχεδιασμός 

κριτηρίων συλλογής, αξιολόγησης και διασύνδεσης πληροφορίας 
3. Λογική μοντελοποίηση της μεταγόμενης πληροφορίας μεταξύ των τοπικών εφαρμογών ΒΙΤ 

και του κεντρικού συστήματος του Υποέργου 3.  
4. Καθορισμός δεδομένων, χρησιμοποιούμενων δεικτών  και λογική μοντελοποίηση για την 

ανάπτυξη των εφαρμογών ΒΙΤ του κεντρικού συστήματος του Υποέργου 3. 
5. Σχεδιασμός διεργασιών Επιχειρησιακής Μοντελοποίησης 

 

Β. Αντικείμενο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου – Αριθμός - 
Προϋπολογισμός 

Κωδ. Αρ. Θέσης: 1 – Πτυχιούχος  Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  
 
Αρ. Θέσεων : 1 

Αντικείμενο εργασιών:  

Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια 
των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας:  



 

 
 

 

 
 

 

 Ενότητα Εργασίας 2.2 με παραδοτέο το Π2.2.1 - Κατάλογος κρίσιμων δεδομένων ανά 
λειτουργία (module) του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 

 Ενότητα Εργασίας 2.4 με παραδοτέο το Π2.4.1 - Επιλογή και μορφοποίηση των δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας 

 Ενότητα Εργασίες 2.5 με παραδοτέο το Π2.5.1 - Τεύχος διεργασιών πληροφοριακού 
συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  

 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα της πληροφορικής και τηλεματικής ή 
υποψήφιος σε ανάλογο τμήμα 

 Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

 Συναφείς δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά 

Κριτήρια επιλογής: 

Α/Α Κριτήρια  Βαθμολόγηση 

1 
Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικού Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης   

Βαθμός πτυχίου x 0.5 μόρια 

2 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική και 
Τηλεματική, προτιμητέα   κατεύθυνση Προηγμένα 
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές ή 
Υποψήφιος σε ανάλογο τμήμα 

10 μόρια, αν πληρείται ένα 
κριτήριο 
15 μόρια, αν πληρούνται δύο 
κριτήρια 
8 μόρια, αν πληρείται ένα 
κριτήριο (Υποψήφιος) 
12 μόρια, αν πληρούνται δύο 
κριτήρια (Υποψήφιος) 

3 Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας 5 μόρια 

4 
Διπλωματική εργασία στον τομέα προηγμένων 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών 

10 μόρια 

5 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε 
εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων 

5 μόρια, 1 μόριο για κάθε 
παραπάνω χρόνο 

6 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα  
Programming Languages (Perl, VHDL, Pascal, 
Python, Assembly, OWL) 
Operating systems (Windows) 
Software packages (Matlab, Mathcad, IAR 
Embedded Workbench, Microwind (VLSI), Quartus 

4 μόρια 



 

 
 

 

 
 

 

II, PSice, Protégé Knowledge Modeler, TINA, 
Geany, Orcad) 

7 
Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις σε 
συνέδρια και περιοδικά 

1 μόριο για κάθε συναφή 
δημοσίευση σε περιοδικό 
0.5 μόρια για κάθε συναφή 
δημοσίευση σε συνέδριο 

 
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως τη λήξη του Υποέργου (31/10/15) ή 
τυχόν νόμιμη παράταση αυτού, με προβλεπόμενη απασχόληση 8,837  ανθρωπομηνών.  

Ποσό σύμβασης:  27.185,26 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νόμιμων κρατήσεων). 
 
Τρόπος Πληρωμής: Με έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα επιβαρύνεται με όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις 
 
 
 

Κωδ. Αρ. Θέσης: 2 – Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  
 
Αρ. Θέσεων : 1 

Αντικείμενο εργασιών:  

Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια 
των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας:  

 Ενότητα Εργασίας 2.1 με παραδοτέο το Π2.1.2 - Κατάλογος κατευθυντήριων οδηγιών για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

 Ενότητα Εργασία 2.4 με παραδοτέο το Π2.4.1 - 1 - Επιλογή και μορφοποίηση των δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

 Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία στον τομέα υποστήριξη δικτύων ή/και 
μηχανικού συστημάτων ή/και κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων 

Κριτήρια επιλογής: 

Α/Α Κριτήρια  Βαθμολόγηση 

1 
Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης 

Βαθμός πτυχίου x 0.5 μόρια 



 

 
 

 

 
 

 

2 Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας 5 μόρια 

3 
Διπλωματική στον τομέα κατασκευής 
πληροφοριακών συστημάτων 

10 μόρια 

4 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε 
υποστήριξη δικτύων ή/και μηχανικού συστημάτων  

5 μόρια, 1 μόριο για κάθε 
παραπάνω χρόνο 

5 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα  
Programming languages (C, C++, Python, Perl),  
Operating systems (Windows,Linux,FreeBSD),  
Simulating tools (MATLAB,nagios),  
Markup Languages (HTML, XML) 
WEB design (PHP, JAVASCRIPT) 
Databases (MySQL) 

4 μόρια 

 
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως τη λήξη του Υποέργου (31/10/15) ή 
τυχόν νόμιμη παράταση αυτού, με προβλεπόμενη απασχόληση 5,509 ανθρωπομηνών.  

Ποσό σύμβασης: 21.184,14 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νόμιμων κρατήσεων). 
 
Τρόπος Πληρωμής: Με έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα επιβαρύνεται με όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις 
 

 
 
 
  



 

 
 

 

 
 

 

Κωδ. Αρ. Θέσης: 3 - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνολογίας Υπολογιστών  
 
Αρ. Θέσεων : 1 

Αντικείμενο εργασιών:  

Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια 
των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας:  

 Ενότητα Εργασίας 2.2 με παραδοτέο το Π2.2.4 - Οδηγός συλλογής, διασύνδεσης και 
ενσωμάτωσης πληροφορίας στη βάση δεδομένων, από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα 

 Ενότητα Εργασίας 2.4 με παραδοτέο το Π2.4.1 - Επιλογή και μορφοποίηση των δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας 

 Ενότητα Εργασίας 2.5 με παραδοτέο το Π2.5.1 - Τεύχος διεργασιών πληροφοριακού 
συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή και ερευνητική εμπειρία στο τομέα των δικτύων ή/και στον 
τομέα του web development 

 

Κριτήρια επιλογής: 

Α/Α Κριτήρια  Βαθμολόγηση 

1 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Βαθμός πτυχίου x 0.5 μόρια 

2 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 5 μόρια 

3 
Διπλωματική στον τομέα των δικτύων 
 

10 μόρια 

4 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε web 
development 

5 μόρια, 1 μόριο για κάθε 
παραπάνω χρόνο 

5 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα  
Programming languages (C, C++, Java),  
Operating systems (Windows,Linux),  
Simulating tools (MATLAB),  
Markup Languages (HTML, XML) 
WEB design (PHP, JAVASCRIPT) 
Databases (MySQL) 

4 μόρια 

 



 

 
 

 

 
 

 

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως τη λήξη του Υποέργου (31/10/15) ή 
τυχόν νόμιμη παράταση αυτού, με προβλεπόμενη απασχόληση 10,787 ανθρωπομηνών.  

Ποσό σύμβασης: 33.184,05 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νόμιμων κρατήσεων). 
 
Τρόπος Πληρωμής: Με έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα επιβαρύνεται με όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις 
 
 

Κωδ. Αρ. Θέσης: 4 – Πτυχίο Πληροφορικής  
 

Αρ. Θέσεων : 1 

Αντικείμενο εργασιών:  

Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια 
των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας:  

 Ενότητα Εργασία 2.1 με παραδοτέα τα  Π2.1.2 - Κατάλογος κατευθυντήριων οδηγιών για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, Π2.1.3 - Οδηγός 
προσαρμογής της χρησιμοποιούμενης κωδικοποίησης στις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της 
κωδικοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

 Ενότητα Εργασίας 2.4 με παραδοτέο το Π2.4.1 - Επιλογή και μορφοποίηση των δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Πληροφορικής 

 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πληροφορική 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή και ερευνητική εμπειρία στον τομέα των δικτύων και της 
διαχείρισης λογισμικού 

 

Κριτήρια επιλογής: 

Α/Α Κριτήρια  Βαθμολόγηση 

1 Πτυχίο Πληροφορικής Βαθμός πτυχίου x 0.5 μόρια 

2 Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική  10 μόρια 

3 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 5 μόρια 



 

 
 

 

 
 

 

4 
Διπλωματική εργασία στον τομέα 
προγραμματισμός και διαχείριση server 

10 μόρια 

5 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως 
τεχνικός δικτύων ή/και διαχείρισης λογισμικού 

5 μόρια, 1 μόριο για κάθε 
παραπάνω χρόνο 

6 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα  
Web design (PHP, ASP) 
Databases (SQL) 
Operating systems (Windows, Linux) 

4 μόρια 

 
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως τη λήξη του Υποέργου (31/10/15) ή 
τυχόν νόμιμη παράταση αυτού, με προβλεπόμενη απασχόληση 10,190 ανθρωπομηνών.  

Ποσό σύμβασης: 39.184,32 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νόμιμων κρατήσεων). 
 
Τρόπος Πληρωμής: Με έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα επιβαρύνεται με όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις 
 

Κωδ. Αρ. Θέσης: 5 - Πτυχίο Διδακτικής της τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων  
 
Αρ. Θέσεων : 1 

Αντικείμενο εργασιών:  

Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια 
των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας:  

 Ενότητα Εργασίας 2.2 με παραδοτέα τα Π2.2.1 - Κατάλογος κρίσιμων δεδομένων ανά 
λειτουργία (module) του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, Π2.2.2 - 
Ταξινομημένος κατάλογος αξιολογημένων πηγών πληροφορίας ανά λειτουργία (module) 
του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος,  Π2.2.3 - Σχήματα οντολογιών και 
κατάλογος εννοιών, Π2.2.4 - Οδηγός συλλογής, διασύνδεσης και ενσωμάτωσης 
πληροφορίας στη βάση δεδομένων, από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Διδακτικής της τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων 

 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα των τεχνο-οικονομικών συστημάτων 

 Επαρκής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Διπλωματική εργασία στον τομέα δορυφορικών συστημάτων 

 Μεταπτυχιακή εργασία στον τομέα διοίκησης έργου 

Κριτήρια επιλογής: 

Α/Α Κριτήρια επιλογής  Βαθμολόγηση 



 

 
 

 

 
 

 

1 
Πτυχίο Διδακτικής της τεχνολογίας και ψηφιακών 
συστημάτων   

Βαθμός πτυχίου x 0.5 μόρια 

2 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα τεχνο-
οικονομικών συστημάτων 

10 μόρια 

3 Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας 5 μόρια 

4 
Διπλωματική εργασία στον τομέα δορυφορικών 
συστημάτων ή/και διαχείρισης έργου 

10 μόρια 

5 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα Programming 
languages (C, C++,Java),  
Simulating tools (MATLAB,Mathworks),  
Web design (PhP, Javascript) 
Markup Languages (HTML, XML) 
Databases(SQL) 
Operating systems (Windows, Unix) 
Image processing (Adobe Photoshop) 
ERP (Entershoft Business Suite, SAP) 

4 μόρια 

 
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως τη λήξη του Υποέργου (31/10/15) ή 
τυχόν νόμιμη παράταση αυτού, με προβλεπόμενη απασχόληση 12,738 ανθρωπομηνών.  

Ποσό σύμβασης: 39.185,91 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νόμιμων κρατήσεων). 
 
Τρόπος Πληρωμής: Με έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα επιβαρύνεται με όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις 
 
 

Κωδ. Αρ. Θέσης: 6 -  Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  
 
Αρ. Θέσεων : 1 

Αντικείμενο εργασιών:  

Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια 
των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας:  

 Ενότητα Εργασίας 2.3 με παραδοτέα τα Π2.3.1 - Μοντέλο δεδομένων για χαρακτηριστικά 
εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας, Π2.3.2 - Μοντέλο δεδομένων χρήσης βιοϊατρικής 
τεχνολογίας 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα: 



 

 
 

 

 
 

 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή και ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών 

Κριτήρια επιλογής: 

Α/Α Κριτήρια  Βαθμολόγηση 

1 
Πτυχίο Μηχανικού πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών   

Βαθμός πτυχίου x 0.5 μόρια 

2 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 5 μόρια 

3 
Διπλωματική εργασία στον τομέα κατασκευής 
δικτυακών εφαρμογών 

10 μόρια 

4 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε 
ανάπτυξη εφαρμογών 

5 μόρια, 1 μόριο για κάθε 
παραπάνω χρόνο 

5 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα Programming 
languages (C, C++,Java),   
Web design (PhP, Javascript) 
Markup Languages (HTML) 
Databases(PL/SQL, MySQL) 

4 μόρια 

 
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως τη λήξη του Υποέργου (31/10/15) ή 
τυχόν νόμιμη παράταση αυτού, με προβλεπόμενη απασχόληση 10,787 ανθρωπομηνών.  

Ποσό σύμβασης: 33.184,05 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νόμιμων κρατήσεων). 
 
Τρόπος Πληρωμής: Με έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα επιβαρύνεται με όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις 
 

Κωδ. Αρ. Θέσης: 7 - Πτυχίο Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα 
Πληροφορική και Τηλεματική  
 
Αρ. Θέσεων : 1 

Αντικείμενο εργασιών:  

Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια 
των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας:  

 Ενότητα Εργασίας 2.2 με παραδοτέα τα Π2.2.1 - Κατάλογος κρίσιμων δεδομένων ανά 
λειτουργία (module) του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, Π2.2.2 - 
Ταξινομημένος κατάλογος αξιολογημένων πηγών πληροφορίας ανά λειτουργία (module) 
του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, Π2.2.3 - Σχήματα οντολογιών και 
κατάλογος εννοιών, Π2.2.4 - Οδηγός συλλογής, διασύνδεσης και ενσωμάτωσης 
πληροφορίας στη βάση δεδομένων, από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, 

 Ενότητα Εργασίας 2.4 με παραδοτέο το Π2.4.1 - Επιλογή και μορφοποίηση των δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας 



 

 
 

 

 
 

 

 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα Πληροφορικής και τηλεματικής ή 
υποψήφιος σε ανάλογο τμήμα 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
Επιθυμητά προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή και ερευνητική εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και 
δικτύων 

Κριτήρια επιλογής: 

Α/Α Κριτήρια  Βαθμολόγηση 

1 
Πτυχίο τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών 

Βαθμός πτυχίου x 0.5 μόρια 

2 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα Πληροφορική 
και Τηλεματική με προτιμητέα κατεύθυνση 
Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και 
Εφαρμογές ή Υποψήφιος σε ανάλογο τμήμα 

10 μόρια, αν πληρείται ένα 
κριτήριο 
15 μόρια, αν πληρούνται 
δύο κριτήρια 
8 μόρια, αν πληρείται ένα 
κριτήριο (Υποψήφιος) 
12 μόρια, αν πληρούνται 
δύο κριτήρια (Υποψήφιος) 
 

3 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 5 μόρια 

4 Διπλωματική στον τομέα των δικτύων 10 μόρια 

5 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στον 
τομέα τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικών δικτύων  

5 μόρια, 1 μόριο για κάθε 
παραπάνω χρόνο 

6 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα Programming 
languages (C, C++, unix scripting,mySql,java),  
Operating systems (Windows,linux,Sisco 
OS,backtrack Os),  
Simulating tools (MATLAB,ns-3,nagios,wireshark),  
Web design (Php,javascript,jquery,html) 

4 μόρια 

 
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως τη λήξη του Υποέργου (31/10/15) ή 
τυχόν νόμιμη παράταση αυτού, με προβλεπόμενη απασχόληση 10,787 ανθρωπομηνών.  

Ποσό σύμβασης: 33.184,05 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νόμιμων κρατήσεων). 
 
Τρόπος Πληρωμής: Με έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα επιβαρύνεται με όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις 



 

 
 

 

 
 

 

 

Κωδ. Αρ. Θέσης: 8 – Μηχανικός Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων  
 
Αρ. Θέσεων : 1 

Αντικείμενο εργασιών:  

Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια 
των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας:  

 Ενότητα Εργασίας 2.5 με παραδοτέο το Π2.5.1 - Τεύχος διεργασιών πληροφοριακού 
συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή και ερευνητική εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων 
ή/και στον τομέα επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες 

Κριτήρια επιλογής: 

Α/Α Κριτήρια  Βαθμολόγηση 

1 Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Βαθμός πτυχίου x 0.5 μόρια 

2 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 5 μόρια 

3 
Διπλωματική εργασία στον τομέα επενδύσεων σε 
νέες καινοτόμες τεχνολογίες 

10 μόρια 

4 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε 
διαχείριση δεδομένων 

5 μόρια, 1 μόριο για κάθε 
παραπάνω χρόνο 

 
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως τη λήξη του Υποέργου (31/10/15) ή 
τυχόν νόμιμη παράταση αυτού, με προβλεπόμενη απασχόληση 9,564  ανθρωπομηνών.  

Ποσό σύμβασης: 33.187,08 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νόμιμων κρατήσεων). 
 
Τρόπος Πληρωμής: Με έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα επιβαρύνεται με όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις 
 

Κωδ. Αρ. Θέσης:  9 – Πτυχίο Xειριστή Ιατρικών Μηχανημάτων  
 
Αρ. Θέσεων : 1 



 

 
 

 

 
 

 

Αντικείμενο εργασιών:  

Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια 
των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας:  

 Ενότητα Εργασίας 2.1 με παραδοτέα τα Π2.1.2 - Κατάλογος κατευθυντήριων οδηγιών για 
την εφαρμογή της νομοθεσίας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, Π2.1.3 - Οδηγός 
προσαρμογής της χρησιμοποιούμενης κωδικοποίησης στις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της 
κωδικοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

 Ενότητα Εργασίας 2.2 με παραδοτέο το Π2.2.5 - Έκθεση για τον τρόπο συλλογής της 
πληροφορίας για ενσωμάτωση της στη βάση δεδομένων από το ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα 

 Ενότητα Εργασίας 2.4 με παραδοτέο το Π2.4.1 - Επιλογή και μορφοποίηση των δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος χειριστής ιατρικών μηχανημάτων 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στο τομέα διαχείρισης ιατρικών μηχανημάτων 

Κριτήρια επιλογής: 

Α/Α Κριτήρια  Βαθμολόγηση 

1 Πτυχίο χειριστή ιατρικών μηχανημάτων Βαθμός πτυχίου x 0.5 μόρια 

2 
Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας σε απεικονιστικά 
μηχανήματα 

1 μόριο 

3 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε 
διαχείριση ιατρικών μηχανημάτων 

5 μόρια, 1 μόριο για κάθε 
παραπάνω χρόνο 

 
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως τη λήξη του Υποέργου (31/10/15) ή 
τυχόν νόμιμη παράταση αυτού, με προβλεπόμενη απασχόληση 9,629 ανθρωπομηνών.  

Ποσό σύμβασης: 21.183,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νόμιμων κρατήσεων). 
 
Τρόπος Πληρωμής: Με έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα επιβαρύνεται με όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις 
 
Κωδ. Αρ. Θέσης: 10 – Πτυχίο Μαθηματικών  

Αρ. Θέσεων : 1 

Αντικείμενο εργασιών:  



 

 
 

 

 
 

 

Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια 
των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας:  

 Ενότητα Εργασίας 2.1 με παραδοτέο το Π2.1.1 - Ταξινομημένος κατάλογος νομοθετικών 
ρυθμίσεων 

 Ενότητα Εργασίας 2.4 με παραδοτέο το Π2.4.1 - Επιλογή και μορφοποίηση των δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Μαθηματικός 

 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα οικονομικά 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
Επιθυμητά προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία στον τομέα δημιουργίας μοντέλων credit 
risk 

 Διπλωματική εργασία στον τομέα των οικονομικών 

 Υποψήφιος διδάκτωρ βιοϊατρικής τεχνολογίας 

 Συναφείς δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά 
Κριτήρια επιλογής: 

Α/Α Κριτήριο Μοριοδότηση 

1 Πτυχίο τμήματος Μαθηματικών Βαθμός πτυχίου x 0.5 μόρια 

2 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα των 
οικονομικών 

10 μόρια 

3 Υποψήφιος διδάκτωρ βιοϊατρικής τεχνολογίας 0.5 μόρια 

4 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 5 μόρια 

5 Διπλωματική σχετική με οικονομικά θέματα 10 μόρια 

6 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στον 
τομέα δημιουργίας και υποστήριξης μοντέλων 
credit risk 

5 μόρια, 1 μόριο για κάθε 
παραπάνω χρόνο 

7 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα  
Programming languages (C++) 
Statistical packages 
Databases (SQL) 

4 μόρια 

8 
Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συνέδρια 
και περιοδικά 

1 μόριο για κάθε συναφή 
δημοσίευση σε περιοδικό 
0.5 μόρια για κάθε συναφή 
δημοσίευση σε συνέδριο 

 



 

 
 

 

 
 

 

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως τη λήξη του Υποέργου (31/10/15) ή 
τυχόν νόμιμη παράταση αυτού, με προβλεπόμενη απασχόληση 9,752 ανθρωπομηνών.  

Ποσό σύμβασης: 30.000,08 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νόμιμων κρατήσεων). 
 
Τρόπος Πληρωμής: Με έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα επιβαρύνεται με όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις 
 
Γ. Υποβολή προτάσεων – Προθεσμία Υποβολής - Διευκρινίσεις 
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους 
για κάθε μια από τις ανωτέρω συμβάσεις χωριστά, μέχρι και την 27η Οκτωβρίου 2014. Οι προτάσεις 
προς κατάρτιση σύμβασης έργου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της δικτυακής εφαρμογής 
ανηρτημένης στο δικτυακό τόπο του ΕΠΙΣΕΥ (http://www.iccs.gr/) και ειδικότερα στο σύνδεσμο 
http://www.iccs.gr/espa-call-webform/. Η υποβολή απαιτεί την ηλεκτρονική καταχώρηση ατομικών 
στοιχείων των ενδιαφερομένων καθώς και την υποβολή ενός συμπιεσμένου αρχείου όπου θα 
περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή: 
 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

 Τίτλους προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών ή βεβαιώσεις φοίτησης (Τίτλοι σπουδών από 
ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί νομίμως από το ΔΟΑΤΑΠ) 

 Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών 

 Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών, βραβεία ή άλλες διακρίσεις 

 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
 
Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, είτε να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές για το σύνολο του 
διαστήματος εκπλήρωσης του έργου ή αντιστοίχως να έχει αναβληθεί νομίμως για το ανωτέρω 
διάστημα η εκπλήρωσή τους. 
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 αποδοχή της 
πρότασής τους. Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να περιλάβει και προσωπική συνέντευξη, από την 
οποία δύναται να συγκεντρώσουν από 0 έως 10 μόρια,  με τους ενδιαφερόμενους των οποίων τα 
βιογραφικά θα αξιολογηθούν κατ’ αρχήν θετικά. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα 
είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 
του Ν. 3528/2007. 

 
Το ΕΠΙΣΕΥ θα αποδεχθεί 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 μίσθωσης έργου της παρούσης επισημαίνεται πως 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. 



 

 
 

 

 
 

 

 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών θα διενεργηθεί από συσταθείσα δυνάμει σχετικής 
απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ Επιτροπή Αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, κατόπιν 
έγκρισής τους από το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, θα αναρτηθούν στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο του ΕΠΙΣΕΥ.  
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα εντός αποσβεστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών 
ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν εγγράφως ένσταση 
κατά της κατάταξής τους. Η ένσταση και τα τυχόν συνοδευτικά αυτής στοιχεία θα πρέπει να 
πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του ΕΠΙΣΕΥ. 
Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το ΕΠΙΣΕΥ θα προβεί 
στην κατάρτιση των συμβάσεων ή των συμβάσεων για τις θέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί 
ένσταση. Οι ενστάσεις θα κριθούν από την αρμόδια, συσταθησόμενη, δυνάμει σχετικής απόφασης 
του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα γνωμοδοτήσει επί της εκάστοτε 
κρινόμενης ένστασης, υποβάλλοντας σχετικό πρακτικό, προς έγκριση, στο ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, ως 
αρμόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης του Ινστιτούτου, η απόφαση του οποίου θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, περατώνοντας τη διαδικασία.  
 
Πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - 
βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών παρέχεται αποκλειστικώς μόνο κατόπιν 
έγγραφης αίτησης υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 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. 
Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω 
εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω ταχυμεταφορέα. Ως ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα. 
 
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. 
 
Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου διατηρεί 
πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό 
τους. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα 
προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων. 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για πληροφορίες σχετικά με 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 
ΕΠΙΣΕΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κα Ερατώ Κυριακοπούλου, τηλ. 210 772 4383). 

Ο Διευθυντής 



 

 
 

 

 
 

 

 

Καθηγητής, Ιωάννης Βασιλείου  

Ζωγράφου, 10 Οκτωβρίου 2014 


