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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
 
Σαχ. Δ/νση : Αγ. Σπσρίδωνος, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ   
Σηλέυωνο : 210 5387258                     Ημερομηνία: 17-01-2020 
E-mail : elke@uniwa.gr                     Αριθμ. Πρωτοκ.: 973 
   
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΠΡΟ ΤΝΑΦΗ ΜΙΑ 

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΔΝΑΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ «ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΧΝ ΡΤΠΧΝ ΜΔ ΣΗ 

ΥΡΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ IOT»  

 

Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, θαηφπηλ ηεο κε αξηζκ. 

01/14-01-2020 (Θέκα 5.2) απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη κία ζχκβαζε έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε έλαλ 

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα εθηειέζεη κέξνο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη απφ ην αληίζηνηρν ηερληθφ δειηίν, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

«Οινθιεξσκέλε πιαηθφξκα παξαθνινχζεζεο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ κε ηε ρξήζε δηθηχνπ IoT» ηεο 

Δληαίαο Γξάζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ΔΡΔΤΝΩ – ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ. (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη εζληθνχο πφξνπο, 

ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (ΔΠΑλΔΚ, ΔΠΑ 2014-2020) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, κε Δπηζηεκνληθφ 

Τπεχζπλν ηνλ θ. Ηιία ηαχξαθα, Καζεγεηή θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ πξφηαζε ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: 

 

Πποϋποθέζειρ ςποβολήρ ππόηαζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ 

 Οη ελδηαθεξφκελνη/εο πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξφηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ 

Πξφζθιεζε θαη γεληθφηεξα, λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο ζσξεπηηθά φια ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα κέρξη ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία. 

 Οη άλδξεο ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα 
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έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο ή λα έρνπλ ιάβεη αλαβνιή γηα φιν ην ρξφλν δηάξθεηαο ηνπ 

έξγνπ. 

 Οη ελδηαθεξφκελνη/εο δελ πξέπεη λα έρνπλ θψιπκα απφ πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία. 

Μία θέζη Ηλεκηπονικού Μησανικού 

Απαιηούμενα πποζόνηα – Κπιηήπια Μονάδερ βαθμολόγηζηρ 

Πηπρίν ΑΔΙ Ηιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ Βαζκφο πηπρίνπ  

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηελ 

Δπηζηήκε ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Βαζκφο πηπρίνπ +20 

Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα επεμεξγαζηψλ, 

πξνγξακκαηηζκνχ, δηαζχλδεζεο ζπζηεκάησλ, ηειεκεηξίαο θαη ιήςεο 

κεηξήζεσλ επξείαο θιίκαθαο θαη επηθνηλσληψλ. 

40 

Απνδεδεηγκέλε θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 20 

 

Ανηικείμενο ηος έπγος:  

- ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πιηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ θνξεηψλ ζηαζκψλ κέηξεζεο αεξίσλ ξχπσλ κε ηε 

ρξήζε ηερλνινγηψλ ΙνΣ, Γηακφξθσζε ζπζηήκαηνο κέηξεζεο, έιεγρνο ινγηζκηθνχ θαη πιηζκηθνχ.  

- ρεδίαζε θαη πινπνίεζε ζπζηήκαηνο απηφκαηεο ελεκέξσζεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ινγηζκηθνχ ησλ 

ζηαζκψλ κέηξεζεο (over the air - OTA).  

Σα αλσηέξσ αληηθείκελα εληάζζνληαη ζηα Π.Δ. 2 θαη 4 ηνπ έξγνπ. 

ςμμεηοσή ζηα Παπαδοηέα: 

Παξαδνηέν Πνζφ 

Π2  3.000,00 € 

Π4  2.000,00 € 

Σύνολο 5.000,00 € 

 

Γιάπκεια ζύμβαζηρ: Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα 5 κήλεο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο έσο 

ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ.  

Ποζό: Κφζηνο 5.000,00 € {ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θφξσλ, ηπρφλ ΦΠΑ, ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγαδφκελνπ & εξγνδφηε)}. 

         Η ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ κε θσδηθφ 80528 (ΚΑ ΔΛΚΔ 1461512). 

 

Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά: 

 πκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν «Έληππν ηεο πξφηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο», ην νπνίν 

ΑΔΑ: 6Υ4Ω46Μ9ΞΗ-Τ46



 
 

3 

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

 Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα (κε αλαθνξά ζηα ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε απαηηνχκελα 

θαη ηπρφλ επηπξφζζεηα πξνζφληα). 

 Απνδεηθηηθά απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηα ζηνηρεία 

πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ. 

 Δθηφο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ κπνξεί λα ππνβιεζεί νπνηνδήπνηε ζηνηρείν νη ελδηαθεξφκελνη 

θξίλνπλ φηη ζα ζπκβάιιεη ζην λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ αηνκηθψλ πξνζφλησλ 

θαη ηθαλνηήησλ ηνπο. 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο πξφηαζεο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ζπγθαηάζεζεο ρξήζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 
Οη ηίηινη ζπνπδψλ εθφζνλ απηνί έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Ιδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ. ηελ πεξίπησζε πνπ δε 

ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, ε πξφηαζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

Ωο απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφδεημεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζεσξνχληαη: 

Α. Όηαλ ηπρφλ εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ζε Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. πξψηνπ ή 

δεχηεξνπ βαζκνχ, ζε Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο 

ηζρχεη, ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

θνξέα απαζρφιεζεο ή αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηνλ θνξέα 

απαζρφιεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα θαη λα βεβαηψλεηαη, ην είδνο θαη 

ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθηειεζζείζαο ππεξεζίαο. 

Β. Όηαλ ηπρφλ εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα 

(ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ 

πξφζσπν) απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα, ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ή αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί. ε θάζε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα θαη λα βεβαηψλεηαη, ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθηειεζζείζαο ππεξεζίαο. 

εκεηψλεηαη φηη, ην επίπεδν ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ απνδεηθλχεηαη φπσο 

νξίδεηαη απφ ηνλ ΑΔΠ. 

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα 

κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Γηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο έρνπλ φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηα αλσηέξσ πξνζφληα. 

  Η ππνβνιή ηεο πξφηαζεο -αίηεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο φπσο θαη ηελ θαηά λφκνλ 

αλαγθαία ρξήζε ηνπο γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζηελ αλάξηεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζην ζχζηεκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ.  
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Τποβολή πποηάζεων  

          Οη ελδηαθεξφκελνη/εο ππνςήθηνη/εο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή ελππφγξαθε πξφηαζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είηε απηνπξνζψπσο (ψξεο γξαθείνπ 8.30 - 13.30) είηε λα απνζηείινπλ ηε 

ζρεηηθή ελππφγξαθε πξφηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηαρπδξνκηθά, ζπλνδεπφκελε ζε θάζε 

πεξίπησζε απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε θάθειν κε ηελ έλδεημε: «Πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο 

Πξφζθιεζεο (αξ. πξση.: 973/17-01-20) γηα ην έξγν «Οινθιεξσκέλε πιαηθφξκα παξαθνινχζεζεο 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ κε ηε ρξήζε δηθηχνπ IoT», μέσπι και ηιρ 03-02-2020 ζηε δηεχζπλζε: 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο  

Παλεπηζηεκηνχπνιε Άιζνπο Αηγάιεσ 

Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

Αγίνπ ππξίδσλνο, Αηγάιεσ, Σ.Κ. 122 43 

Κηίξην Κ1 - «Κεληξηθή Γηνίθεζε» 

Η εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά απνδεηθλχεηαη απφ 

ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ν ΔΛΚΔ ηνπ ΠΑΓΑ νπδεκία 

επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινχλ. 

 

Αξιολόγηζη πποηάζεων 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη θαη επηιέγεηαη εθείλε ε πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη 

εκπξφζεζκα, είλαη παξαδεθηή θαη πιεξνί ζην ζχλνιφ ηεο θαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο 

νπζηαζηηθνχο φξνπο (πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο θαη φια ηα απαξαίηεηα πξνζφληα) ηεο παξνχζαο 

Πξφζθιεζεο. 

Πξφηαζε ε νπνία δελ πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο θαη φια ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, δελ βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη απηφκαηα. 

Αληηθαηάζηαζε ηεο πξφηαζεο, δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ. 

Η πεξηγξαθφκελε ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ δελ 

ζπληζηά δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Σπρφλ επηινγή ελδηαθεξνκέλνπ - αληηζπκβαιιφκελνπ έρεη ην ραξαθηήξα 

απνδνρήο πξφηαζεο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο. Η δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο νινθιεξψλεηαη κε 

ηε ζχληαμε πίλαθα θαηάηαμεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα δείμνπλ εχινγν ελδηαθέξνλ, παξαθνινπζψληαο ζηελ ειεθηξνληθή 

δηαδξνκή αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, αλ έρνπλ αλαξηεζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

(απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ). 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί δεκφζηα θιήξσζε ε νπνία 

δηελεξγείηαη πξηλ ηελ θαηάξηηζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ. 

 

Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ 
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Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο βαζκνινγεί ηηο πξνηάζεηο σο πξνο ηα πξνζφληα - θξηηήξηα ησλ 

ππνςεθίσλ, φπσο απηά αλαγξάθνληαη πην πάλσ αλά ζέζε βάζεη ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ θαη ησλ 

πξνζθνκηδφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο κε ην πίλαθα 

θαηάηαμεο αλά ζέζε βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ-θξηηεξίσλ. 

εκεηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη νη νπνίνη δελ πιεξνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα απαξαίηεηα πξνζφληα 

απνξξίπηνληαη απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη πσο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα ηεξεζνχλ θαλφλεο πξνψζεζεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ δχλαηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο λα θαηαγγείιεη θαη λα ιχεη 

κνλνκεξψο, νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ζηνλ ζπκβαιιφκελν. 

 

Τποβολή ενζηάζεων 

Τπνςήθηνο, ν νπνίνο επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 

Η έλζηαζε αζθείηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ 

Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. Δλζηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

αλσηέξσ πξνζεζκίαο ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. 

Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζψο θαη ζε απηά ησλ 

ζπλππνςήθησλ δηθαίσκα πνπ αζθείηαη ππέξ ηνπ αηηνχληνο ππφ ηνλ φξν ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

ζην ππφ ζηνηρεία Γ/ΔΞ/4163-1/06.07.2012 έγγξαθν ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα, ήηνη φηαλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο ππεξάζπηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ. 

Ο ΔΛΚΔ ηνπ ΠΑΓΑ, δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη 

επαθίεηαη ζηελ πιήξε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ε ζχλαςε ή κε ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο απηψλ, 

απνθιεηφκελεο νηαζδήπνηε αμηψζεσο ή πξνζδνθίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ https://elke.uniwa.gr/ 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνών 

 και Γιασείπιζηρ ηος ΔΛΚΔ 

 

 

Γπ Ιωάννηρ Κ. Καλδέλληρ 
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