
1 

 

 

 

  

 
(Ε. Π. Ανηαγωνιζηικόηηηα και Επιτειρημαηικόηηηα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήηης 

και Νήζων Αιγαίοσ, ΠΕΠ Θεζζαλίας –Σηερεάς Ελλάδας – Ηπείροσ, ΠΕΠ Αηηικής) 

 
 

 

Το ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤ ΜΕΣΟΒΙΟΤ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΕΤ-ΕΜΠ), αποτελεί 

βάςει του νομοκετικοφ πλαιςίου ίδρυςθσ και λειτουργίασ του, Πανεπιςτημιακό Ινςτιτοφτο, 

ήτοι ΝΠΙΔ εκτόσ Δημοςίου Σομζα, κοινωφελοφσ ενδιαφζροντοσ, προςανατολιςμζνο ςτθν 

ζρευνα, ςυνδεδεμζνο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ και το ΣΜΗΜΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, εποπτευόμενο από το 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, απολαφον διοικθτικισ και 

οικονομικισ αυτονομίασ, ςφμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΡΔ 271/1989. 

Ειδικότερα, το ΕΡΙΣΕΥ-ΕΜΡ ιδρφκθκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, όπωσ ιςχφει τροποποιθκζν 

από το ΠΔ 13/1998, το οποίο εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 17 του Ν. 

2083/1992, Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Τα εν λόγω διατάγματα ζχουν 

τροποποιθκεί δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 ‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις 

μεταπτυχιακζς σπουδζς’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιςτημιακά Ινςτιτοφτα, το οποίο 

τροποποιικθκε περαιτζρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009 ‘’Ρφθμιση θεμάτων 

του πανεπιστημιακοφ και τεχνολογικοφ τομζα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιςτημιακά Ινςτιτοφτα (ΕΠΙ).   

 

 
 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

(ΕΠΙΕΤ) 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ            
ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 
ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου «CARE: a Sentient Context – Aware Recommender 
system for the Elderly/CARE: Ενα Ευαίςθητο, με γνώςη του Εννοιολογικοφ Πλαιςίου, 
υμβουλευτικό φςτημα για την Σρίτη Ηλικία» με κωδικό ΓΓΕΣ GER_2395, του 
Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα & Επιχειρθματικότθτα» και 
Ρεριφερειϊν ςε Μετάβαςθ – Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ ΕΣΡΑ 2007-2013 
«Διμερισ Ε&Τ Συνεργαςία Ελλάδασ – Γερμανίασ 2013-2015». 
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Το ΕΡΙΣΕΥ ΕΜΡ καλεί τουσ καλφπτοντεσ τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ να 

εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ, υποβάλλοντασ θλεκτρονικά πρόταςθ κατάρτιςθσ 

ςφμβαςθσ ζργου ι και παροχισ υπθρεςιϊν, κατ’ άρκρο 681 ΑΚ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

του Ζργου: «CARE: a Sentient Context – Aware Recommender system for the Elderly» με 

κωδικό ΓΓΕΣ GER_2395, τθσ Ρράξθσ «Διμερισ Ε&Τ Συνεργαςία Ελλάδασ- Γερμανίασ 2013-

2015» τθσ Δράςθσ εκνικισ εμβζλειασ «Διμερείσ, Ρολυμερείσ και Ρεριφερειακζσ Ε&Τ 

Συνεργαςίεσ». 

Θ δράςθ χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και 

Επιχειρθματικότθτα» Ε. Ρ. Αττικισ- Α.Ρ. 3 «Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ 

Καινοτομίασ και τθσ Ψθφιακισ Σφγκλιςθσ». 

Οι καταρτιςκθςόμενεσ ςυμβάςεισ ζργου με τουσ επιτυχόντεσ υποψθφίουσ κα ζχουν 

οριςμζνθ χρονικι διάρκεια, μθ δυναμζνθ να υπερβεί το ςυμβατικό χρόνο λιξθσ του 

ςυνολικοφ ζργου, ιτοι τθν 31/10/2015 ι τυχόν νόμιμθ ι ςυμβατικι παράταςθ αυτοφ. Το 

ποςό τθσ αμοιβισ για το ανατικζμενο ζργο και υπθρεςίεσ κα προςδιοριςτεί αναλόγωσ του 

ειδικοφ αντικείμενου ανάκεςθσ και τθν εμπειρία των αντιςυμβαλλομζνων, ςτο πλαίςιο του 

εκάςτοτε κακοριηομζνου, ανά κζςθ προχπολογιςμοφ. Σθμειϊνεται ότι το τελικό φψοσ τθσ 

αμοιβισ τελεί υπό τουσ περιοριςμοφσ του χρθματοδότθ και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΤΠΟΕΡΓΟΤ 

Το φυςικό αντικείμενο του ζργου αφορά εργαςίεσ αρμοδιότθτασ ΕΡΙΣΕΥ και ςυγκεκριμζνα 

ςυμμετοχι ςτισ εξισ Ενότθτεσ Εργαςίασ: 

 Ενότθτα Εργαςίασ 1: «User Studies, Requirement Analysis, Scenario Development» 

 Ενότθτα Εργαςίασ 2: «Context- and Emotion-Aware Recognition Components» 

 Ενότθτα Εργαςίασ 3: «Sentient Recommender System» 

 Ενότθτα Εργαςίασ 4: «Demonstrator Development and Evaluation» 

 Ενότθτα Εργαςίασ 5: «Platform Development, Integration & Testing» 

 Ενότθτα Εργαςίασ 6: «Exploitation and Dissemination» 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ – ΑΡΙΘΜΟ – 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Θζςη υποςτήριξησ (Αριθμόσ ςυμβάςεων: 1, Προχπολογιςμόσ 4.135,00€) 

Αντικείμενο εργαςιών: 

Ο επιτυχϊν υποψιφιοσ κα αναλάβει τισ εργαςίεσ αρμοδιότθτοσ ΕΡΙΣΕΥ ςτθν Ομάδα Ζργου 

ςτα πλαίςια των ακόλουκων ενοτιτων εργαςίασ: 
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Ενότθτα Εργαςίασ 1: «User Studies, Requirement Analysis, Scenario Development» με 

παραδοτζο το Ρ1.2 

Ενότθτα Εργαςίασ 2: «Context- and Emotion-Aware Recognition Components» με 

παραδοτζο το Ρ2.2 

Ενότθτα Εργαςίασ 3: «Sentient Recommender System» με παραδοτζο το Ρ3.2 

Ενότθτα Εργαςίασ 4: «Demonstrator Development and Evaluation» με παραδοτζα τα Ρ4.2α 

και Ρ4.2β. 

Ενότθτα Εργαςίασ 5: «Platform Development, Integration & Testing» με παραδοτζο το Ρ5.3 

Ενότθτα Εργαςίασ 6: «Exploitation and Dissemination» με παραδοτζο το Ρ6.4 

 

Ειδικότερα κα αςχολθκεί με τα παρακάτω κζματα: 

 Υποςτιριξθ ζργου ςε κζματα διάχυςθσ αποτελεςμάτων και υλοποίθςθσ διαδικαςιϊν. 

 Υποςτιριξθ χρθςτϊν που κα δοκιμάςουν το ςφςτθμα. 

 

Απαιτοφμενα προςόντα: 

 Ρτυχίο Α.Ε.Ι. 

 Εμπειρία ςε ερευνθτικά ζργα ςε πλθροφορικι. 

 Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ. 

 Χριςθ Υπολογιςτι και γενικότερθ εξοικείωςθ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. 

 

Ζδρα: Ακινα 

Διάρκεια Σφμβαςθσ: ζωσ τθ λιξθ του ζργου 30/10/2015 ι τυχόν νόμιμθ παράταςθ αυτοφ 

 

Μζθοδοσ αξιολόγηςησ προτάςεων 

Α) Θα επιλεγοφν εκείνοι οι υποψιφιοι ςυνεργάτεσ που πλθροφν  και τουσ τρεισ εξισ όρουσ:  

(i) ικανοποίθςθ όλων των προαναφερκζντων απαραίτθτων προςόντων 

(ii) λιψθ βακμοφ ίςου ι μεγαλφτερου από τον ελάχιςτο απαιτοφμενο βακμό ςε κάκε ζνα 

από τα κριτιρια αξιολόγθςθσ που δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα 

(iii) ςυγκζντρωςθ τθσ ςυγκριτικά μεγαλφτερθσ ςυνολικισ βακμολογίασ για όλα τα κριτιρια. 

Ακολουκεί αναλυτικόσ πίνακασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και βακμολόγθςθσ.  

Πλα τα κριτιρια βακμολογοφνται από 0 ζωσ 10 (10 = πλιρθσ ικανοποίθςθ του κριτθρίου).  
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Α/Α 
Κριτήριο 

Αξιολόγηςησ 
Παρατηρήςεισ 

Ελάχιςτοσ 

Βαθμόσ 

Κριτηρίου 

(0-10) 

Βάροσ 

Κριτηρίου 

1 
Επιςτθμονικι 

επάρκεια 

Αξιολογοφνται οι τίτλοι ςπουδϊν *πτυχίο, 

μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν 

(master/διδακτορικό) ςε αντικείμενο ςυναφζσ 

με το προσ ανάκεςθ ζργο+ 

5 40% 

2 
Επικυμθτά 

Ρροςόντα 

Αξιολογείται το κατά πόςο ο υποψιφιοσ 

ςυνεργάτθσ διακζτει τα προβλεπόμενα από τθν 

παροφςα πρόςκλθςθ επικυμθτά προςόντα  

5 25% 

3 

Εμπειρία (πζραν 

τθσ ελάχιςτθσ 

απαιτοφμενθσ) 

Αξιολογείται θ εμπειρία ςε ίδιο ι ςυναφζσ  

αντικείμενο  
0 15% 

4 

Συνολικι 

αποτίμθςθ τθσ 

εικόνασ του 

υποψθφίου 

ςυνεργάτθ 

Αξιολογείται θ ςυνολικι εικόνα τθσ 

υποψθφιότθτασ όπωσ αυτι διαμορφϊνεται 

μζςα από τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά, από 

τα ςυνολικά προςόντα και τισ ςυνολικζσ 

επιςτθμονικζσ/ερευνθτικζσ/επαγγελματικζσ 

επιδόςεισ του υποψιφιου ςυνεργάτθ και από 

τθν ςυνζντευξθ (εάν θ τελευταία 

πραγματοποιθκεί). 

5 20% 

 

Β) Θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων ςυνεργατϊν κα διενεργθκεί από ςυςτακθςόμενθ δυνάμει 

ςχετικισ απόφαςθσ του ΔΣ του ΕΡΙΣΕΥ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.  

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ κα αναρτθκοφν ςτον ανωτζρω διαδικτυακό τόπο του 

ΕΡΙΣΕΥ. 

Οι υποψιφιοι ςυνεργάτεσ ζχουν δικαίωμα εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ 5 

ημερολογιακών ημερών από τθν επόμενθ τθσ ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων να 

υποβάλουν εγγράφωσ ζνςταςθ κατά τθσ κατάταξισ τουσ. Θ ζνςταςθ και τα τυχόν 

ςυνοδευτικά αυτισ ςτοιχεία κα πρζπει να πρωτοκολλθκοφν ςτθ Γραμματεία του ΕΡΙΣΕΥ.  

Ρρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία του ατομικοφ φακζλου υποψθφιότθτασ και ςτα φφλλα αξιολόγθςθσ 

- βακμολόγθςθσ των λοιπϊν υποψθφίων ςυνεργατϊν παρζχεται αποκλειςτικϊσ μόνο 

κατόπιν ζγγραφθσ αίτθςθσ υποψθφίου, θ οποία υποβάλλεται προσ το ΕΡΙΣΕΥ εντόσ 5 

ημερολογιακών ημερών από τθν επόμενθ τθσ αναρτιςεωσ των αποτελεςμάτων και υπό 

τον όρο τιρθςθσ των προβλεπόμενων ςτο με αρικμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 ζγγραφο τθσ 

Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα. 

Οι δφο προαναφερκζντεσ τφποι αιτιςεων υποβάλλονται είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω 

εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου ι ταχυδρομικϊσ, ι μζςω ταχυμεταφορζα. Ωσ θμερομθνία 
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υποβολισ τθσ αίτθςθσ λογίηεται θ θμερομθνία ςφραγίδασ ταχυδρομείου ι ταχυμεταφορζα.  

Αν θ θμζρα εκπνοισ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ είναι μθ εργάςιμθ, θ προκεςμία 

μεταφζρεται ςτθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ δεν 

λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάηονται. 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

Ι. Πςοι επικυμοφν να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ, καλοφνται να υποβάλουν τθν 

πρόταςι τουσ για τθν παραπάνω ςφμβαςθ, μζχρι και τθν Σετάρτη, 22/04/2015. Οι 

προτάςεισ προσ κατάρτιςθ ςφμβαςθσ ζργου υποβάλλονται αποκλειςτικά μζςω τθσ 

δικτυακισ εφαρμογισ ανθρτθμζνθσ ςτο δικτυακό τόπο του ΕΡΙΣΕΥ (http://www.iccs.gr/) και 

ειδικότερα ςτο ςφνδεςμο http://www.iccs.gr/espa-call-webform/.  

Θ υποβολι απαιτεί τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ ατομικϊν ςτοιχείων των ενδιαφερομζνων 

κακϊσ και τθν υποβολι ενόσ ςυμπιεςμζνου αρχείου, όπου κα περιλαμβάνονται ςε 

θλεκτρονικι μορφι: 

 Τίτλοι ςπουδϊν ι βεβαιϊςεισ φοίτθςθσ 

 Λεπτομερζσ βιογραφικό ςθμείωμα 

 Συςτατικζσ επιςτολζσ, βεβαιϊςεισ εργαςιακισ εμπειρίασ που να τεκμθριϊνουν τθ 

ηθτοφμενθ εμπειρία 

 Λοιπά τεκμθριωτικά ςτοιχεία εμπειρίασ και καταλλθλότθτασ 

Οι ενδιαφερόμενοι δεν ζχουν, κατ’ αρχιν, υποχρζωςθ αποςτολισ ι υποβολισ 

εκτυπωμζνων δικαιολογητικών ςε πρωτότυπο ή ακριβζσ φωτοαντίγραφο, τα οποία 

τεκμθριϊνουν τθν εμπειρία και τθν καταλλθλότθτά τουσ.  

Θ επιλογι κα πραγματοποιθκεί βάςει των καταχωροφμενων θλεκτρονικά ςτοιχείων κακϊσ 

και των θλεκτρονικϊσ αποςτελλομζνων ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι, δικαιολογθτικϊν, όπωσ 

αυτά ζχουν ςυςχετιςκεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με ζνα ι περιςςότερα από τα 

αναφερόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ αντικείμενα ςυμβάςεων ζργου, κατά τθ 

διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ πρόταςισ του.  

Σθμειϊνεται ότι οι άρρενεσ υποψιφιοι κα πρζπει είτε να ζχουν εκπλθρϊςει τισ 

ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, είτε να ζχουν απαλλαγεί νομίμωσ από αυτζσ για το ςφνολο 

του διαςτιματοσ εκπλιρωςθσ του ζργου ι αντιςτοίχωσ να ζχει αναβλθκεί νομίμωσ για το 

ανωτζρω διάςτθμα θ εκπλιρωςι τουσ. 

Τυχόν τίτλοι ςπουδϊν από ιδρφματα του εξωτερικοφ κα πρζπει να ζχουν αναγνωριςκεί 

νομίμωσ από το ΔΟΑΤΑΡ. 

Το ΕΡΙΣΕΥ δφναται να ηθτιςει από τουσ ενδιαφερομζνουσ διευκρινίςεισ μόνο επί των 

υποβλθκζντων ςτοιχείων, τα οποία δεν ςυμπλθρϊνονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο. 

ΙΙ. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου, αξιολόγθςθσ κι επιλογισ από το ΕΡΙΣΕΥ οι 

πλθροφντεσ τα κριτιρια τθσ πρόςκλθςθσ υποψιφιοι ειδοποιοφνται ατομικϊσ για τθν κατ’ 

αρχιν αποδοχι τθσ πρόταςισ τουσ.  

http://www.iccs.gr/
http://www.iccs.gr/espa-call-webform/
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Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ μπορεί να περιλάβει και προςωπικι ςυνζντευξθ με τουσ 

ενδιαφερόμενουσ των οποίων τα βιογραφικά κα αξιολογθκοφν κατ’ αρχιν κετικά. 

Επιςθμαίνεται ότι εάν τα επιλεγζντα πρόςωπα είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι, ζχουν προςωπικι 

ευκφνθ τιρθςθσ των προχποκζςεων του άρκρου 31 του Ν. 3528/2007. 

ΙΙΙ. Το ΕΡΙΣΕΥ κα αποδεχκεί από τισ υποβαλλόμενεσ προτάςεισ εκείνεσ που εξαςφαλίηουν 

τθν άρτια εκτζλεςθ του προσ ανάκεςθ ζργου και πλθροφν ςτο ςφνολο τουσ και με τον 

καλφτερο δυνατό τρόπο τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  

Θ διαδικαςία πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου 

τθσ παροφςθσ επιςθμαίνεται πωσ δεν είναι διαγωνιςτικι, ενϊ θ τυχόν επιλογι 

αντιςυμβαλλόμενου ςυνιςτά αποδοχι πρόταςθσ κι ουδόλωσ πλθροί τισ προχποκζςεισ 

κατάρτιςθσ ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι αντιςτοίχου, παρομοίου ςυμβατικοφ 

δεςμοφ.  

Κατά ςυνζπεια δεν απαιτείται θ διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ να ολοκλθρωκεί με ςφνταξθ 

«πίνακα κατάταξθσ» ι «πίνακα επιτυχόντων». 

IV. Ενόψει τθσ εκτόσ Δθμοςίου Τομζα φφςθσ του ΕΡΙΣΕΥ αλλά και τθσ εν γζνει νομικισ 

φφςθσ τθσ παροφςθσ διαδικαςία επιλογισ, διευκρινίηεται ότι θ παροφςα διζπεται από τισ 

διατάξεισ του ιδιωτικοφ δικαίου και δε ςυνιςτά κακ’ οιονδιποτε τρόπο διοικθτικι 

διαδικαςία ι ςφμβαςθ.  

Το ΔΣ του ΕΡΙΣΕΥ κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου του ζργου 

διατθρεί πλιρθ διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι μθ ςυμβάςεων ι ωσ 

προσ τον αρικμό τουσ.  

Θ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ουδόλωσ δφναται να δθμιουργιςει δικαίωμα 

προςδοκίασ ι ευκφνθσ εκ των διαπραγματεφςεων εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Ρλθροφορίεσ για τισ δραςτθριότθτεσ του ΕΡΙΣΕΥ διατίκενται θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://www.iccs.gr/. Για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι προτάςεων και 

άλλεσ διαδικαςτικζσ διευκρινίςεισ οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να απευκφνονται ςτθ 

Γραμματεία του Ινςτιτοφτου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ κι ϊρεσ (κα Θζμισ Ζερβοφ, τηλ. 210 

772 4352). 

Ο Διευκυντισ 
Κακθγθτισ, Ιωάννθσ Βαςιλείου 
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