
 

 

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, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 

άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 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).  

 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(ΕΠΙΣΕΥ) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « RIFIS - Πληροφοριακό Σύστημα 
Προβλέψεων Ακτινολογίας - Radiology Information & Forecasting Integrated 
System » με κωδικό 11ΣΥΝ_10_767, της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
2011» - Πράξη Ι, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) 

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 
 

 

 



Το ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ 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 του Έργου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης: «RIFIS - 

Πληροφοριακό Σύστημα Προβλέψεων Ακτινολογίας - Radiology Information & 

Forecasting Integrated System», με κωδικό 11ΣΥΝ_10_767, της Δράσης εθνικής 

εμβέλειας «Συνεργασία 2011-Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων 

σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», Θεματικός Τομέας 10 

«Υπηρεσίες» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.  

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και 

Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ): Ε.Π. 

Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της 

Ψηφιακής Σύγκλισης», Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και 

Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας». 

(απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2429/16.10.2013 & απάντηση στο 

αίτημα τροποποίησης με αρ.πρωτ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2350/26.11.2014) 

Η καταρτισθησόμενη σύμβαση έργου με τον επιτυχόντα υποψήφιο θα έχει 

ορισμένη χρονική διάρκεια, μη δυνάμενη να υπερβεί το συμβατικό χρόνο λήξης του 

συνολικού έργου ήτοι την 30/6/2015 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.  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

Η ενσωμάτωση των τεχνικών προβλέψεων στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 

έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στο πλαίσιο επιχειρησιακής έρευνας από πολλούς 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σε ευέλικτα πεδία, όπως οι επιχειρήσεις, το 

εμπόριο και η βιομηχανία. Σε κάθε περίπτωση, δείχνουν να διευκολύνουν τις 

διοικητικές αποφάσεις, δίνοντας μια εικόνα του μέλλοντος. Λόγω του υψηλού 

κόστους που εμπλέκεται στην υγειονομική περίθαλψη και της αξίας και 

ευθραυστότητας της ανθρώπινης υγείας και ζωής, τέτοιες τεχνικές θα πρέπει επίσης 

να αξιοποιηθούν από τα νοσοκομεία και τα τμήματά τους. Τα οφέλη μπορούν να 

εντοπιστούν σε μεγάλη ποικιλία κλιμάκων και πτυχών. Το προτεινόμενο σύστημά 

μας, Radiology Information & Forecasting Integrated System (RIFIS), θα αποτελείται 

από δύο υποσυστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους: Τα Radiology Information 



Subsystem (RIS) και Forecasting Information Subsystem (FIS). Το εξειδικευμένο 

σύστημά μας, RIFIS, θα επιτρέψει στην ομάδα διαχείρισης του οργανισμού να 

υπολογίσει το αντίκτυπο των ειδικών γεγονότων (πχ. την έξαρση μιας ασθένειας 

κλπ.) στην ζήτηση ιατρικών ειδών. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ένα από 

τα βασικά πλεονεκτήματα του λογισμικού και η συμμετοχή του στην διαδικασία 

πρόβλεψης θα οδηγήσει σε καλύτερες αποφάσεις που αφορούν στον έλεγχο των 

αποθεμάτων και τη συνολική μείωση των δαπανών. Η δυνατότητα 

παρακολούθησης και επεξεργασίας θα οδηγήσει στον υπολογισμό των σφαλμάτων 

που γίνονται σε μακροπρόθεσμες προβλέψεις και μόλις γίνουν διαθέσιμα νέα 

δεδομένα θα επιτρέπεται στους υπεύθυνους να επαναλάβουν την διαδικασία της 

πρόβλεψης προκειμένου να επιτύχουν καλύτερες και πιο ακριβείς προβλέψεις. Το 

σύστημα θα επιλέξει αυτομάτως την καλύτερη μέθοδο πρόβλεψης για κάθε είδος 

αποθέματος και ακόμα θα επισημαίνει τα πιο σημαντικά είδη του τμήματος, 

χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων για 

τη ζήτηση και τα αποθέματα ασφαλείας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά 

εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ και συγκεκριμένα συμμετοχή στις εξής Ενότητες 

Εργασίας:  

 Ενότητα Εργασίας 3: «Υλοποίηση Συστήματος»  

 Ενότητα Εργασίας 4: «Πιλοτική Λειτουργία, Βελτιστοποίηση και 

Εκπαίδευση»  

 Ενότητα Εργασίας 5: «Προβολή και Προώθηση»  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΑΡΙΘΜΟΣ – 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1. Νέος Ερευνητής, Μηχανικός Λογισμικού (Αριθμός συμβάσεων έως 1, 
προϋπολογισμός 7.000,00 ευρώ) 
 
Αντικείμενο εργασιών:  
Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα 
Έργου στα πλαίσια των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας:  
 

 Ενότητα Εργασίας (3): Υλοποίηση Συστήματος, παραδοτέα Π3.1 Υλοποίηση 
Ακτινολογικού Πληροφοριακού Υποσυστήματος, Π3.2 Υλοποίηση 
Πληροφοριακού Υποσυστήματος Προβλέψεων,  

 Ενότητα Εργασίας (4): Πιλοτική Λειτουργία, Βελτιστοποίηση και Εκπαίδευση, 
παραδοτέα Π4.1 Πρωτότυπο Συστήματος, Π4.2 Αποτελέσματα και Αξιολόγηση 
Πιλοτικής εφαρμογής, Π4.3 Τελικό Σύστημα RIFIS και Π4.4 Εγχειρίδιο Χρήσης,  

 Ενότητα Εργασίας (5): Προβολή και Προώθηση, παραδοτέα Π5.1 Σχέδιο 
Δραστηριοτήτων Προώθησης και Προβολής και Π5.2 Ενέργειες Προώθησης και 
Προβολής,  

 
Απαιτούμενα προσόντα: 



•Πτυχίο σχολής Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου  
κύκλου σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και  
Πληροφορικής 

•Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακής/επιστημονικής εμπειρίας σε σχεδιασμό και 

ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, όπως: 

o Συστήματα Προβλέψεων 

o Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

o Συστήματα Αποφάσεων και Διοίκησης  

 

Επιθυμητά προσόντα: 

• Εμπειρία σε θέματα Στατιστικής και Τεχνικών Προβλέψεων 
• Εμπειρία σε προγραμματιστικό περιβάλλον .NET Framework 
• Εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων και ειδικότερα MSSQL 
• Εμπειρία σε τεχνικές υλοποίησης έργων έρευνας και ανάπτυξης 
• Εμπειρία σε ομάδες έρευνας στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα 
• Άριστη γνώση της Αγγλικής 
 
Έδρα: Αθήνα 
Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου ή τυχόν νόμιμη παράταση αυτού 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
Ι. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν 
την πρότασή τους για κάθε μια από τις ανωτέρω συμβάσεις χωριστά, μέχρι και την 
13η Ιανουαρίου 2015. 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 των ακόλουθων στοιχείων:  

 Τίτλους σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης  

 Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα  

 Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν 
τη ζητούμενη εργασιακή/ επιστημονική εμπειρία  

 Λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία εμπειρίας και καταλληλότητας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν κατ’ αρχήν υποχρέωση αποστολής ή υποβολής 
δικαιολογητικών, τα οποία τεκμηριώνουν την εμπειρία και την καταλληλότητά τους. 
Η επιλογή 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 της πρότασής του.  
 
ΙΙ. Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης κι επιλογής από τριμελή 
επιτροπή του ΕΠΙΣΕΥ, οι πληρούντες τα κριτήρια της πρόσκλησης υποψήφιοι 

http://www.iccs.gr/
http://www.iccs.gr/espa-call-webform


καλούνται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα 
αντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δε 
συνάδουν με τα καταχωρηθέντα ηλεκτρονικώς στοιχεία, ο ενδιαφερόμενος 
αποκλείεται και ειδοποιείται ο επόμενος κατάλληλος υποψήφιος.  
Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν 
προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.  
 
III. 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.  
  
IV. Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν 
αναγνωρισθεί νομίμως από το ΔΟΑΤΑΠ άλλως οι ενδιαφερόμενοι με τίτλους 
σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι είτε σε οικείο Επιμελητήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε να έχουν εγγραφεί στο οικείο Τεχνικό Επιμελητήριο της 
ημεδαπής, είτε να διαθέτουν αναγνώριση από διεθνή φορέα πιστοποίησης ως 
αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους στο πλαίσιο άσκησης των επαγγελματικών του 
δικαιωμάτων. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Θα επιλεγούν εκείνοι(ς) οι(ο) υποψήφιοι(ς) που εκπληρούν (οί) και τους τρεις εξής 
όρους: (i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων, (ii) 
λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε 
ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα, (iii) 
συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα 
κριτήρια. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και 
βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης 
ικανοποίηση του κριτηρίου). 

Α
Α 

Κριτήριο 
Αξιολόγησης 

Παρατηρήσεις 
Ελάχιστος 

Βαθμός 
Κριτηρίου 

Βάρος 
Κριτηρίου 

1 
Επιστημονική 
επάρκεια 

Αξιολογούνται και βαθμολογούνται οι τίτλοι 
σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
(master/διδακτορικά) σε αντικείμενο συναφές με 
το ανατιθέμενο έργο] 

5 25% 

2 
Εμπειρία (πέραν 
της ελάχιστης 
απαιτούμενης) 

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές με την 
προκηρυσσόμενη θέση αντικείμενο εργασίας 

5 20% 

3 
Επιθυμητά 
Προσόντα 

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος διαθέτει 
τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση 
επιθυμητά προσόντα  

0 25% 

4 
Προσωπικότητα, 
ήθος 
υποψηφίου 

Αξιολογούνται και βαθμολογούνται άλλα 
απαιτούμενα, ή συνεκτιμητέα προσόντα (όπως 
επικοινωνιακή ικανότητα, αποτελεσματικότητα, 
γνώση θεσμικού πλαισίου απαραίτητου για 

5 εάν ο 
υποψήφιος 
κληθεί και 
προσέλθει 

20% 



υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου, 
οργανωτικές δεξιότητες κλπ). Για την εκτίμηση 
επιμέρους στοιχείων της υποψηφιότητας, όλοι ή 
οι επικρατέστεροι υποψήφιοι είναι δυνατόν να 
κληθούν για συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής 
Αξιολόγησης. Η συνέντευξη θα διεξάγεται με 
παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής. 

για 
συνέντευξη
, αλλιώς 3 

5 

Συνολική 
αποτίμηση της 
εικόνας του 
υποψηφίου 

Βαθμολογείται η συνολική εικόνα της 
υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα 
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα 
συνολικά προσόντα και τις συνολικές 
επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές 
επιδόσεις του υποψήφιου και από την 
συνέντευξη (εάν η τελευταία πραγματοποιηθεί). 

5 10% 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων 
που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ. Η τελική έγκριση της πρόσληψης και ο 
καθορισμός της αμοιβής γίνονται από το Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ.  
 
Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
www.iccs.gr. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα εντός προθεσμίας 5 ημερών από την 
επόμενη της ανάρτησης να υποβάλλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους.  
 
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου 
υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών 
υποψηφίων μετά από αίτησή τους που υποβάλλουν προς την αναθέτουσα αρχή 
εντός 5 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.   
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  
Πληροφορίες για 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 Ινστιτούτου κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες 
(κα Ερατώ Κυριακοπούλου, τηλ. 210 772 4383).  
 
 

Ζωγράφου  18 Δεκεμβρίου 2014 
 

Ο Διευθυντής 
 
 
 

Καθηγητής, Ιωάννης Βασιλείου 
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