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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής) 

 

 
Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ), 
αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ εκτός Δημοσίου Τομέα, κοινωφελούς 
ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στην έρευνα, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και το ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, απολαύον διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 271/1989. 

Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ-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 ΕΜΠ καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 
ερευνητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως 
υποψηφιότητα για κατάρτιση σύμβασης έργου ή και παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 
681 ΑΚ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης: 
«ΥΒ.ΟΜ.Ε.Ρ - Ανάπτυξη και Δοκιμαστική Λειτουργία Καινοτόμου Υβριδικού 
Οχήματος Μεταφοράς Προσωπικού Μηδενικής Εκπομπής Ρύπων», της Δράσης 

 

 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

(ΕΠΙΣΕΥ) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης «ΥΒ.ΟΜ.Ε.Ρ 
- Ανάπτυξη και Δοκιμαστική Λειτουργία Καινοτόμου Υβριδικού Οχήματος Μεταφοράς 
Προσωπικού Μηδενικής Εκπομπής Ρύπων», της Δράσης εθνικής εμβέλειας 
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - Πράξη Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας», Θεματικός 
Τομέας Προτεραιότητας 5.1 “Πράσινες οδικές και θαλάσσιες μεταφορές”, του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-
ΙΙ)» του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
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εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - Πράξη Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας 
κλίμακας», Θεματικός Τομέας Προτεραιότητας 5.1 “Πράσινες οδικές και θαλάσσιες 
μεταφορές”. 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007 – 2013. 

Η καταρτισθησόμενη σύμβαση έργου με τους επιτυχόντες υποψηφίους θα έχει 
ορισμένη χρονική διάρκεια, μη δυναμένη να υπερβεί το συμβατικό χρόνο λήξης του 
συνολικού έργου. 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. 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ και 
συγκεκριμένα συμμετοχή στις εξής Ενότητες Εργασίας: 

 Ενότητα Εργασίας 1: «Μελέτη, Ανάπτυξη Υπολογιστικού Μοντέλου και 

Εξομοίωση Συμπεριφοράς του Συστήματος Κίνησης του Οχήματος»   

 Ενότητα Εργασίας 2: «Μελέτη συστοιχίας συσσωρευτών»  

  Ενότητα Εργασίας 3: «Έρευνα Αγοράς για το Αμάξωμα του Οχήματος και 

Μελέτη για τη Διαμόρφωση του»  

  Ενότητα Εργασίας 5: «Κατασκευή Υποσυστημάτων Συστήματος Κίνησης»  

 Ενότητα Εργασίας 6: ««Κατασκευή Υποσυστημάτων για τη Διαχείριση της 

Ενέργειας και την Ασφάλεια» 

 Ενότητα Εργασίας 8: «Αγορά Αμαξώματος και Μετασκευές»  

 Ενότητα Εργασίας 9: «Κατασκευή Πρωτοτύπου - Έλεγχος Λειτουργίας σε 

στάση»  

 Ενότητα Εργασίας 10: «Βελτιώσεις - Δοκιμαστική Λειτουργία»  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΑΡΙΘΜΟΣ – 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες: 

1. Έμπειρος ερευνητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 
(Αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 13.000,00 ευρώ) 
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Αντικείμενο εργασιών: 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην 
Ομάδα Έργου στα πλαίσια των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας: 

 Ενότητα Εργασίας 5: «Κατασκευή Υποσυστημάτων Συστήματος Κίνησης» με 

παραδοτέο το Π6.1 (μελέτη-κατασκευή ηλεκτροκινητήρα) 

 Ενότητα Εργασίας 8: «Αγορά Αμαξώματος και Μετασκευές» με παραδοτέο το 

Π8.1  

 Ενότητα Εργασίας 10: «Βελτιώσεις - Δοκιμαστική Λειτουργία» με παραδοτέο 

το Π8.1 (αντικείμενο: ηλεκτροκινητήρας) 

 
Ειδικότερα θα ασχοληθούν με τα παρακάτω θέματα: 

 Καθορισμός απαιτήσεων του κινητήρα στα πλαίσια του συστήματος κίνησης 

ηλεκτροκίνητου οχήματος 

 Μελέτη και αξιολόγηση μονώσεων και ψύξης αγωγών ηλεκτροκινητήρα 

 Σύνταξη απαιτήσεων προσαρμογής ηλεκτροκινητήρα  στο σύστημα μετάδοσης 

της κίνησης 

 Σχεδιασμός και κατασκευαστική διαμόρφωση ηλεκτροκινητήρα 

 Καθορισμός σεναρίων δοκιμών κινητήρα και συστήματος ηλεκτρικής κίνησης 

 Συνεισφορά στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών για τα αποτελέσματα του 

έργου 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών 

 Υποψήφιος Διδάκτωρ σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  

Υπολογιστών  

 Επαγγελματική εμπειρία σε ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα  

 

 

2. Έμπειρος ερευνητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 
(Αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 12.000,00 ευρώ) 
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Αντικείμενο εργασιών: 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην 
Ομάδα Έργου στα πλαίσια των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας: 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην 
Ομάδα Έργου στα πλαίσια των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας: 

 Ενότητα Εργασίας 6: «Κατασκευή Υποσυστημάτων για τη Διαχείριση της 

Ενέργειας και την Ασφάλεια» με παραδοτέο το Π6.1  

 Ενότητα Εργασίας 9: «Κατασκευή Πρωτοτύπου - Έλεγχος Λειτουργίας σε 

στάση» με παραδοτέο το Π8.1  

 
Ειδικότερα θα ασχοληθούν με τα παρακάτω θέματα: 

 Τεχνική Αναφορά για τον Ηλεκτροκινητήρα και το Μετατροπέα Οδήγησης του - 

Τελικό υποσύστημα κίνησης και Μετρήσεις 

 Σύνταξη απαιτήσεων προσαρμογής ηλεκτροκινητήρα  στο σύστημα μετάδοσης 

της κίνησης 

 Καθορισμός σεναρίων δοκιμών κινητήρα και συστήματος ηλεκτρικής κίνησης 

 Συμμετοχή στην ανάλυση  τα πειραματικων μετρήσεων και εξαγωγή 

συμπερασμάτων 

 Αξιολόγηση εφαρμοσιμότητας του συστήματος ηλεκτρικής κίνησης 

 Συνεισφορά στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών για τα αποτελέσματα του 

έργου 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών 

 Υποψήφιος Διδάκτωρ σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  

Υπολογιστών  

 Επαγγελματική εμπειρία σε ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα  

 

 

3. Έμπειρος ερευνητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 
(Αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 3.500,00 ευρώ) 
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Αντικείμενο εργασιών: 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην 
Ομάδα Έργου στα πλαίσια της ακόλουθης ενότητας εργασίας: 

 Ενότητα Εργασίας 5: «Κατασκευή Υποσυστημάτων Συστήματος Κίνησης» με 

παραδοτέο το Π6.1 (μελέτη-κατασκευή μετατροπέα ηλεκτρονικών ισχύος) 

 

 
Ειδικότερα θα ασχοληθούν με τα παρακάτω θέματα: 

 Σχεδιασμός και κατασκευαστική διαμόρφωση μετατροπέα ηλεκτρονικών 

ισχύος 

 Αξιολόγηση εφαρμοσιμότητας του συστήματος ηλεκτρικής κίνησης 

 Συνεισφορά στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών για τα αποτελέσματα του 

έργου 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών 

 Υποψήφιος Διδάκτωρ σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  

Υπολογιστών  

 Επαγγελματική εμπειρία σε ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα  

 

 

 

4. Έμπειρος ερευνητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 
(Αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 2.100,00 ευρώ) 

 

 

Αντικείμενο εργασιών: 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην 
Ομάδα Έργου στα πλαίσια της ακόλουθης ενότητας εργασίας: 

 Ενότητα Εργασίας 10: «Βελτιώσεις - Δοκιμαστική Λειτουργία» με παραδοτέο 

το Π8.1 (Συμπεριφορά υποσυστημάτων κατανάλωσης ισχύος) 

 
Ειδικότερα θα ασχοληθούν με τα παρακάτω θέματα: 
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 Συμμετοχή στην ανάλυση  των πειραματικών μετρήσεων και εξαγωγή 

συμπερασμάτων 

 Αξιολόγηση εφαρμοσιμότητας του συστήματος ηλεκτρικής κίνησης 

 Συνεισφορά στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών για τα αποτελέσματα του 

έργου 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών 

 Υποψήφιος Διδάκτωρ σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  

Υπολογιστών  

 Επαγγελματική εμπειρία σε ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα  

 

 

5. Έμπειρος ερευνητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 
(Αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 2.000,00 ευρώ) 

 

 

Αντικείμενο εργασιών: 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην 
Ομάδα Έργου στα πλαίσια της ακόλουθης ενότητας εργασίας: 

 Ενότητα Εργασίας 10: «Βελτιώσεις - Δοκιμαστική Λειτουργία» με παραδοτέο 

το Π8.1 (Συμπεριφορά υποσυστημάτων αποθήκευσης και τροφοδοσίας 

ισχύος) 

 
Ειδικότερα θα ασχοληθούν με τα παρακάτω θέματα: 

 Συμμετοχή στην ανάλυση  των  πειραματικών μετρήσεων και εξαγωγή 

συμπερασμάτων 

 Αξιολόγηση εφαρμοσιμότητας του συστήματος ηλεκτρικής κίνησης 

 Συνεισφορά στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών για τα αποτελέσματα του 

έργου 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
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Επιθυμητά προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών 

 Υποψήφιος Διδάκτωρ σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  

Υπολογιστών  

 Επαγγελματική εμπειρία σε ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα  

 

Έδρα: Αθήνα 

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου ή τυχόν νόμιμη παράταση αυτού 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Ι. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα για κάθε μια από τις ανωτέρω συμβάσεις χωριστά, μέχρι και την 
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος 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 των ακόλουθων στοιχείων: 

 Τίτλοι σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης 

 Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 

 Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την 
προηγούμενη εμπειρία 

 Λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία εμπειρίας και καταλληλότητας 

Η επιλογή των ερευνητών θα πραγματοποιηθεί βάσει των καταχωρούμενων 
ηλεκτρονικά στοιχείων, όπως αυτά έχουν συσχετισθεί από τον ίδιο τον 
ενδιαφερόμενο με ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στην παρούσα 
πρόσκληση αντικείμενα συμβάσεων έργου, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής 
υποβολής υποψηφιότητας. 

Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει 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. 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν 
αναγνωρισθεί νομίμως από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Το ΕΠΙΣΕΥ δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερομένους διευκρινίσεις μόνο επί των 
υποβληθέντων στοιχείων, τα οποία δεν συμπληρώνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

ΙΙ. Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης κι επιλογής από το ΕΠΙΣΕΥ οι 
πληρούντες τα κριτήρια της πρόσκλησης υποψήφιοι ερευνητές ειδοποιούνται 

http://www.iccs.gr/
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ατομικώς. Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να περιλάβει και προσωπική συνέντευξη 
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. 

ΙΙΙ. Το ΕΠΙΣΕΥ θα αποδεχθεί από τις υποβαλλόμενες υποψηφιότητες 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 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. 
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με 
σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων». 
 
IV. Ενόψει της εκτός Δημοσίου Τομέα φύσης του ΕΠΙΣΕΥ αλλά και της εν γένει νομικής 
φύσης της παρούσης διαδικασία επιλογής, διευκρινίζεται ότι η παρούσα διέπεται από 
τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και δε συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο διοικητική 
διαδικασία ή σύμβαση. Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται στάδιο υποβολής και εξέτασης 
ενστάσεων. Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιστημονικού 
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 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ διατίθενται ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.iccs.gr/. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή 
υποψηφιοτήτων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται 
να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες 
(κα Σοφία Παπανδριανού, τηλ. 210 772 4383). 

Ο Διευθυντής 

 

 

Καθηγητής, Ιωάννης Βασιλείου 

Ζωγράφου, 12 Σεπτεμβρίου 2012 
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