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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης   

Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε.        
14o χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών       
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 474 564 

Fax:  2310 474 569        Ημερομηνία: 17/01/2019 

E-mail:  rc@ihu.edu.gr       Αρ. Πρωτοκόλλου: 427 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
(Για υποτροφία)  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 426/17.01.2019  

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΩΡΗΣ46ΨΖ3Π-3ΡΗ 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ) 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ραφιναρίας ελαίων με 

ταυτόχρονη ανακύκλωση γλυκερίνης από μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, προς παραγωγή 

γλυκεριδίων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (προπυλένιο» (Τ1ΕΔΚ-02864), που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από 

Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα 

πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονική 

υπεύθυνη την κ. Ηρακλέους Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας 

προκηρύσσει μια (1) υποτροφία για μεταδιδάκτορα, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 του Ν.4547/2018, 

το οποίο αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4009/2011, για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή 

όχι, που μπορεί να εκτείνεται έως τις 8/7/2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης 

του έργου μέχρι τη λήξη αυτού με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και θα είναι ανάλογο της 

διάρκειας αυτής και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. 

1 φυσικό πρόσωπο /Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

• Συμμετοχή στην Λεπτομερή Ανάλυση Κύκλου Ζωής με βάση τα πρότυπα ISO14040-44 με χρήση 

κατάλληλου λογισμικού 

• Συμμετοχή στον προσδιορισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας 

• Συμμετοχή στον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την προτεινόμενη 

βελτιστοποιημένη διεργασία παραγωγής βιοντίζελ 

• Συνεισφορά στην ανάλυση των δεδομένων 
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Για την υλοποίηση των παραπάνω θα υπάρξει συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας 

του έργου, υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Υπευθύνου.  

 

Ενότητες εργασίας στο πλαίσιο των οποίων θα υλοποιηθεί το αντικείμενο: 

• ΕΕ5 Μελέτη κύκλου ζωής και Τεχνo-οικονομική μελέτη των προτεινόμενων νέων τεχνολογιών 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

[1] Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού (5 έτους φοίτησης) 

[2] Μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών στις Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών 

[3] Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της μετατροπής ενέργειας και την 

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη χρήση της ανάλυσης κύκλου ζωής. 

[4] Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2) 

[5] Προηγούμενη επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σε 

ιδρύματα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα του εξωτερικού, σε συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 

συνολική διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος. 

[6] Αποδεδειγμένη ερευνητική δραστηριότητα σε συστήματα παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η οποία να πιστοποιείται από τουλάχιστον πέντε (5) επιστημονικές 

δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά την τελευταία τριετία (να περιλαμβάνονται στη διεθνή 

βάση Scopus). 

[7] Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης λογισμικών Ανάλυσης Κύκλου Ζωής η οποία να πιστοποιείται 

από τουλάχιστον τρεις (3) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

• Επιστημονικός αντίκτυπος ερευνητικού έργου.  

• Επαγγελματική Εμπειρία στη διαχείριση και τη διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων. 

• Συμμετοχή στην οργανωτική ή/και επιστημονική επιτροπή συνεδρίων. 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
Περιγραφή Κριτηρίου 

 
Βαθμολόγηση 

(σε αριθμό 

μορίων) 

 

1  
Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού (5 

έτους φοίτησης) 
 Η μη πλήρωση του κριτηρίου 

καθιστά την πρόταση απορριπτέα 

 
- 

 

2 
 

Μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών στις 

Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων 

Υλικών 

 Η μη πλήρωση του κριτηρίου 

καθιστά την πρόταση απορριπτέα 

 
- 

 

3  

Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο 

γνωστικό αντικείμενο της μετατροπής 

ενέργειας και την μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη 

χρήση της ανάλυσης κύκλου ζωής 

 Η μη πλήρωση του κριτηρίου 

καθιστά την πρόταση απορριπτέα 

 
- 

 

4  
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

(Γ2) 
 Η μη πλήρωση του κριτηρίου 

καθιστά την πρόταση απορριπτέα 

 
- 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
Περιγραφή Κριτηρίου 

 
Βαθμολόγηση 

(σε αριθμό 

μορίων) 

 

5  

Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία 

σε ερευνητικά προγράμματα σε ιδρύματα 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή 

Ερευνητικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του 

εξωτερικού, σε συστήματα παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με συνολική διάρκεια 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά την 

απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος 

 Η μη πλήρωση του κριτηρίου 

καθιστά την πρόταση απορριπτέα 

 

1 (ανά μήνα) και 

μέχρι 36 μήνες 

μετά το ελάχιστο 

των πέντε ετών 

(36 μέγιστο) 

 

6  Κριτήρια 6 και 7  Η μη πλήρωση του κριτηρίου 

καθιστά την πρόταση απορριπτέα  

 

4 ανά 

επιστημονική 

μετά το ελάχιστο 

των πέντε και 

τριών 

αντίστοιχα(24 

μέγιστο) 

 

7 

 

Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας, 

όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο 

των τυπικών – ουσιαστικών και 

συνεκτιμώμενων επιπλέον προσόντων, 

καθώς και μέσα από τη διαδικασία 

συνέντευξης. 

 
 

 
40 μέγιστο 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία αναφέρονται 

στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική 

συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται 

εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. Στη συνέχεια, συνάπτεται συμφωνητικό ανταποδοτικής υποτροφίας 

με τον επιλεχθέντα στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). 

2. Ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. συνάπτει συμφωνητικό ανταποδοτικής υποτροφίας με τον επιλεχθέντα. 

3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τη ΜΟΔΥ του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας  ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της 

πρότασης που θα αποσταλούν. 

4. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

5. Δεδομένου ότι βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον 

υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, αντί πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τον 

Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

6. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και 

μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι 

ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους αρμοδίως θεωρημένους για τη γνησιότητά τους, 
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και σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση. Μπορούν, επίσης, να υποβληθούν ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο (άρθρο 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014). Ομοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περ. α του άρθρου 2 του ν. 4250/2014. Ωσαύτως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 

και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. 

γ του ν. 4250/2014 ο Ε.Λ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των 

φωτοαντιγράφων, προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, 

σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο 

τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα 

αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου κοινοποιούνται στη συνέχεια στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική 

μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τονίζεται ότι 

δυνάμει της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014, αν διαπιστωθεί κατά τον 

υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις 

που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον 

ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η 

διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται 

αμέσως.  

7. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - 

αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 

παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα 

ειδοποιηθούν εγγράφως κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του 

ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο διδακτορικό τίτλο 

σπουδών γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

8. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της και κατά τους όρους του 

συμφωνητικού υποτροφίας μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του επιλεχθέντος με άλλον 

ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με 

τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

10. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 

του συμφωνητικού, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη του 

συμφωνητικού, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως 

των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

11. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης 

και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 

12. Η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας αποδεικνύεται είτε με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 

«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 

δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της 

παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 

115/9.6.2006/τ.Α’) είτε με βεβαιώσεις απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον μεγαλύτερης των δύο (2) 

ετών σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

13. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΔI.ΠA.Ε., αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον 

ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. προκειμένου να λαμβάνουν πλήρη γνώση αυτών όλοι όσοι υπέβαλαν 

ΑΔΑ: 9ΛΔΧ46ΨΖ3Π-Α66



 
 

  

Σελίδα | 5 

πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

14. Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής) 

δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργασίμων 

ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού της Ε.Ε.Δι..  

15. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 

2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999) 

16. Για τους άρρενες υποψηφίους: Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

νομίμως να έχουν απαλλαγεί από αυτές. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο πρότασης με περιεχόμενο όπως καθορίζεται 

κατωτέρω εις διπλούν: ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Σε κάθε σελίδα του πρωτοτύπου, πρέπει 

να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του πρωτοτύπου 

είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτού με το πρωτότυπο. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ (επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς): 

• Έντυπη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται στον ιστοχώρο του 

Δι.Πα.Ε.) 

• Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων γνώσεων αγγλικής γλώσσας, συμβάσεων απασχόλησης 

- εργασίας και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία 

που θα αναφέρονται στο βιογραφικό και στην έντυπη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ». 

Τα συνεκτιμώμενα προσόντα θα λαμβάνονται υπόψη αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία 

περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη.  

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα 

πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 01/02/2019 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση: 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε . 

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά 

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε. 

(www.ihu.edu.gr) και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (http://rc.ihu.edu.gr) και θα 

παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από  17/01/2019 έως 01/02/2019. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στον κ. Χρήστο Κοϊδη 

(τηλ. 2310807501, e-mail: c.koidis@ihu.edu.gr). 

Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

 

Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Στάμου 

Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 

http://www.ihu.edu.gr/
http://rc.ihu.edu.gr/
mailto:c.koidis@ihu.edu.gr
ΑΔΑ: 9ΛΔΧ46ΨΖ3Π-Α66
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