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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 

ΟΚΤΩ  (8) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του 

έργου «WCET-Aware Parallelization of Model-Based Applications for Heterogeneous Parallel 

Systems — ARGO», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 

προγράμματος H2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ν. Βώρο του 

Τμήματος Πληροφορικής, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος , σύμφωνα με την  01/05-02-2016 

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών  με ΑΔΑ: 7ΑΘΤ46914Γ-ΨΛΧ,  προτίθεται να αναθέσει σε 8 

(οκτώ) ερευνητές με σύμβαση έργου τα εξής: 

• ΘΕΣΗ 1: Ανάπτυξη αλγορίθμων για βελτιστοποίηση και χρονοπρογραμματισμό σε 

πολυπύρηνα συστήματα 
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• ΘΕΣΗ 2: Βελτιστοποίηση απεικόνισης και χρονοπρογραμματισμού εφαρμογών για 

πολυπύρηνα συστήματα 

• ΘΕΣΗ 3: Περιγραφή προβλημάτων βελτιστοποίησης και περιβάλλοντα 

βελτιστοποίησης  

• ΘΕΣΗ 4: Ανάπτυξη μεταγλωττιστών για συστήματα υλικού/λογισμικού 

• ΘΕΣΗ 5: Σχεδίαση υποσυστημάτων μνήμης και αρχιτεκτονικών πολυ-

επεξεργαστικών συστημάτων. 

• ΘΕΣΗ 6: Ανάπτυξη αλγορίθμων για βελτιστοποίηση και χρονοπρογραμματισμό σε 

πολυπύρηνα συστήματα 

• ΘΕΣΗ 7: Υπολογιστικά νέφη και σύγχρονες υπολογιστικές αρχιτεκτονικές 

• ΘΕΣΗ 8: Βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων 

 

Διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης) σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της λήξης του, ήτοι 31/12/2018, εκτός και εάν 

αυτό παραταθεί.  

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

 

ΘΕΣΗ 1: Ανάπτυξη αλγορίθμων για βελτιστοποίηση και χρονοπρογραμματισμό σε 

πολυπύρηνα συστήματα 

Απαραίτητα Προσόντα (On/off κριτήρια) 

• Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή ισοδύναμο. 

• Διδακτορικό Δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την ανάπτυξη 

αλγορίθμων για βελτιστοποίηση και χρονοπρογραμματισμό. 

• Καλή γνώση αγγλικών  

Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις (On/off κριτήρια)  

• Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία (On/off κριτήρια)  

o Πενταετής (κατ’ ελάχιστο) αποδεδειγμένη επαγγελματική/ερευνητική 

εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων για βελτιστοποίηση και 

χρονοπρογραμματισμό. 

o Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 

συναφή με ανάπτυξη αλγορίθμων για βελτιστοποίηση και 

χρονοπρογραμματισμό για πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές. 

Επιθυμητά Προσόντα 

• Συναφές επιστημονικό έργο δημοσιευμένο διεθνή συνέδρια/περιοδικά. 
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ΘΕΣΗ 2: Βελτιστοποίηση απεικόνισης και χρονοπρογραμματισμού εφαρμογών για 

πολυπύρηνα συστήματα 

Απαραίτητα Προσόντα (On/off κριτήρια) 

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ή ισοδύναμο. 

• Καλή γνώση αγγλικών  

Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις (On/off κριτήρια)  

• Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία (On/off κριτήρια)  

o Τριετής (κατ’ ελάχιστο) αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε μεθόδους 

βελτιστοποίησης απεικόνισης και χρονοπρογραμματισμού εφαρμογών για 

πολυπύρηνα συστήματα.  

o Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων 

βελτιστοποίησης σε εφαρμογές χρονοπρογραμματισμού για πολυπύρηνα 

συστήματα. 

Επιθυμητά Προσόντα 

• Συναφές επιστημονικό έργο δημοσιευμένο διεθνή συνέδρια/περιοδικά. 

• Γνώσεις ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (Integer Linear Programming), 

προγραμματισμού περιορισμών (Constraint Programming) και ευριστικών μεθόδων 

(Heuristics/ Metaheuristics). 

• Ανάπτυξη εφαρμογών σε Assembly, C, Java, MATLAB και Simulink. 

 

ΘΕΣΗ 3: Περιγραφή προβλημάτων βελτιστοποίησης και περιβάλλοντα βελτιστοποίησης  

Απαραίτητα Προσόντα (On/off κριτήρια) 

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ή ισοδύναμο. 

• Καλή γνώση αγγλικών  

Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις (On/off κριτήρια)  

• Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία (On/off κριτήρια)  

o Αποδεδειγμένη τεχνική γνώση και εμπειρία σε: 

� Ανάπτυξη εφαρμογών σε Assembly, Python, C, C++, Java, MATLAB 

και Simulink. 

� Περιβάλλοντα βελτιστοποίησης (ILOG CPLEX Optimization Suite, 

FICO Optimization Suite ) καθώς και περιγραφή προβλημάτων 
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βελτιστοποίησης μέσω των αντίστοιχων γλωσσών μαθηματικού 

προγραμματισμού (IBM OPL, Xpress MOSEL). 

� Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded systems) και ανάπτυξη 

εφαρμογών για διαφορετικές αρχιτεκτονικές. 

� Περιβάλλοντα σχεδιασμού κυκλωμάτων σε FPGA (Altera Quartus 

Prime, Xilinx Vivado Design Suite) και σχεδιασμό κυκλωμάτων με 

χρήση της γλώσσας VHDL. 

 

Επιθυμητά Προσόντα 

• Συναφές επιστημονικό έργο δημοσιευμένο διεθνή συνέδρια/περιοδικά 

15ΘΕΣΗ 4: Ανάπτυξη μεταγλωττιστών για συστήματα υλικού/λογισμικού 

Απαραίτητα Προσόντα (On/off κριτήρια) 

• Πτυχίο θετικών επιστημών ή ισοδύναμο. 

• Διδακτορικό Δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με μεθοδολογίες 

ανάπτυξης μεταγλωττιστών για συστήματα υλικού/λογισμικού 

• Καλή γνώση αγγλικών  

Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις (On/off κριτήρια) 

•  Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία (On/off κριτήρια) 

o Πενταετής (κατ’ ελάχιστο) αποδεδειγμένη επαγγελματική/ερευνητική 

εμπειρία σε High Performance Computing, Optimizing Compilers, Memory 

management, Embedded Systems, Hardware Software Co-design  

o Αποδεδειγμένη τεχνική γνώση σε προγραμματισμό σε πολυπύρηνους 

επεξεργαστές, ενσωματωμένους επεξεργαστές (Microblaze, PowerPC, 

MSP430F1611IPM), επεξεργαστές γραφικών (GPUs) και SIMD. 

 

Επιθυμητά Προσόντα 

 

• Συναφές επιστημονικό έργο δημοσιευμένο διεθνή συνέδρια/περιοδικά 

 

ΘΕΣΗ 5: Σχεδίαση υποσυστημάτων μνήμης και αρχιτεκτονικών πολυ-επεξεργαστικών 

συστημάτων 

Απαραίτητα Προσόντα (On/off κριτήρια) 

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ή ισοδύναμο. 
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• Διδακτορικό Δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την αρχιτεκτονική 

επεξεργαστών και μνημών. 

• Καλή γνώση αγγλικών  

Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις (On/off κριτήρια)  

• Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία (On/off κριτήρια)  

o Πενταετής (κατ’ ελάχιστο) αποδεδειγμένη επαγγελματική/ερευνητική 

εμπειρία στην ανάπτυξη υλικού για ενσωματωμένα συστήματα, στη 

σχεδίαση υποσυστημάτων μνήμης και στην αρχιτεκτονική πολυ-

επεξεργαστικών συστημάτων. 

o Αποδεδειγμένη τεχνική γνώση και εμπειρία σε: 

� Εργαλεία εξομοίωσης μικροϋπολογιστικών συστημάτων 

� Εργαλεία εξομοίωσης πολυπύρηνων επεξεργαστών 

� Εργαλεία μοντελοποίησης επεξεργαστικών συστημάτων 

� Εργαλεία σχεδίασης υλικού 

� Εργαλεία ανάλυσης λογισμικού (profiling tools). 

Επιθυμητά Προσόντα 

• Συναφές επιστημονικό έργο δημοσιευμένο διεθνή συνέδρια/περιοδικά 

 

ΘΕΣΗ 6: Ανάπτυξη αλγορίθμων για βελτιστοποίηση και χρονοπρογραμματισμό σε 

πολυπύρηνα συστήματα 

Απαραίτητα Προσόντα (On/off κριτήρια) 

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ή ισοδύναμο. 

• Διδακτορικό Δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την ανάπτυξη 

αλγορίθμων για βελτιστοποίηση και χρονοπρογραμματισμό. 

• Καλή γνώση αγγλικών  

Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις (On/off κριτήρια)  

• Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία (On/off κριτήρια)  

o Πενταετής (κατ’ ελάχιστο) αποδεδειγμένη επαγγελματική/ερευνητική 

εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων για βελτιστοποίηση και 

χρονοπρογραμματισμό. 

o Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 

συναφή με ανάπτυξη αλγορίθμων για βελτιστοποίηση και 

χρονοπρογραμματισμό για πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές. 
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o Αποδεδειγμένη τεχνική γνώση και εμπειρία σε C, C++, Java, Μatlab, Python, 

R, MPI, OpenMP, pThreads  

Επιθυμητά Προσόντα 

• Συναφές επιστημονικό έργο δημοσιευμένο διεθνή συνέδρια/περιοδικά. 

 

ΘΕΣΗ 7: Υπολογιστικά νέφη και σύγχρονες υπολογιστικές αρχιτεκτονικές 

Απαραίτητα Προσόντα (On/off κριτήρια) 

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ή ισοδύναμο. 

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών ή 

συναφές 

• Καλή γνώση αγγλικών  

Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις (On/off κριτήρια)  

• Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία (On/off κριτήρια)  

o Τριετής (κατ’ ελάχιστο) εμπειρία σε υπολογιστικά νέφη (cloud computing), 

σύγχρονες υπολογιστικές αρχιτεκτονικές, ανάπτυξη παράλληλων 

αλγορίθμων και ανάπτυξη ασύγχρονων αλγορίθμων. 

o Αποδεδειγμένη τεχνική γνώση και εμπειρία σε Java, Python κλπ, MPI, 

RabbitMQ και στη διαχείριση εικονικών υπολογιστών σε περιβάλλον 

υπολογιστικού νέφους. 

Επιθυμητά Προσόντα 

• Συναφές επιστημονικό έργο δημοσιευμένο διεθνή συνέδρια/περιοδικά. 

 

ΘΕΣΗ 8: Βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων 

Απαραίτητα Προσόντα (On/off κριτήρια) 

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ή ισοδύναμο. 

• Διδακτορικό Δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με ολοκληρωμένα 

ψηφιακά κυκλώματα και συστήματα ή συναφές.  

• Καλή γνώση αγγλικών  

Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις (On/off κριτήρια)  

• Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία (On/off κριτήρια)  

o Πενταετής (κατ’ ελάχιστο) αποδεδειγμένη επαγγελματική/ερευνητική εμπειρία 

σε:  

� Μεθόδους και τεχνικές βέλτιστης απεικόνισης εφαρμογών σε 

ολοκληρωμένα ψηφιακά συστήματα  
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� Μεθόδους βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού εφαρμογών για 

ετερογενή πολυπύρηνα συστήματα  

� Μεθόδους και τεχνικές χαμηλής κατανάλωσης ισχύος για ψηφιακά 

ολοκληρωμένα κυκλώματα και συστήματα 

� Σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων με έμφαση στην 

ανάπτυξη αρχιτεκτονικών συστήματος/μνήμης και σε τεχνικές 

μεταγλώττισης  

� Ανάπτυξη και σχεδιασμό αρχιτεκτονικών υλικού 

επαναπροσδιορίσιμης λογικής (Reconfigurable Hardware 

Architectures).  

o Αποδεδειγμένη τεχνική γνώση σε μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων 

βελτιστοποίησης σε εφαρμογές  

� Αποδεδειγμένη τεχνική γνώση σε Σχεδιασμό Ολοκληρωμένων 

Κυκλωμάτων με τεχνολογίες ASIC και FPGA 

Επιθυμητά Προσόντα 

• Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια/περιοδικά στο 

γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένα Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα» 

 

Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους  μαζί με τα δικαιολογητικά 

τους, μέχρι τις 15/03/2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφείο της Μονάδας 

Πρωτοκόλλου και Γραμματειακής Υποστήριξης στο κτίριο του Ειδικού Λογαριασμού (ΒΙΛΑ 

ΚΟΛΛΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προτάσεις και 

δικαιολογητικά για το έργο «WCET-Aware Parallelization of Model-Based Applications for 

Heterogeneous Parallel Systems — ARGO».  Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

στείλουν τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτησή τους και με συστημένη ταχυδρομική 

επιστολή, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 

ανωτέρω προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

| Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ) Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, | 

Τ.Κ. 263 34 Πάτρα  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του 

ΕΛΚΕ κ. Σοφία Γιαννακοπούλου τηλ. 2610369451. Η παρούσα θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

και στις ιστοσελίδες του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας: www.teiwest.gr - Ανακοινώσεις & του ΕΛΚΕ  

http://elke.teiwest.gr  – Προσλήψεις Προσωπικού) 

 

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση: 
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1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Τίτλοι σπουδών 

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και 

πρόσθετων προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους 

υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.  

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής 

ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, τηλέφωνο 2634 038566, e-mail: voros@teiwest.gr 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

 

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

ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις 

προϋποθέσεις/κριτήρια της παρούσας προκήρυξης και συνάπτεται 

σύμβαση/συμφωνητικό για την ανάθεση έργου με τον επιλεγέντα. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα έχουν ημερομηνία πρωτοκόλλου ή 

παραλαβής κατόπιν ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά μέχρι 

την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. 

3. Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, 

των επιθυμητών και των πρόσθετων προσόντων με τη σύνταξη πρακτικού 

αξιολόγησης. 

4. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη τους 

υποψηφίους που δεν αποκλείονται με βάση τα αιτούμενα προσόντα. 

5. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη 

σύμβασης / συμφωνητικού για την ανάθεση έργου της παρούσης δεν είναι 

διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα 

αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».  

7. Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της 

πρόσκλησης δε αξιολογείται και απορρίπτεται. 

8. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον 

ιστότοπο του ΕΛΚΕ. 
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9. Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδος εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας 

ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

10. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την 

επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής 

αίτησης τους προς τον  ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, στους ατομικούς φακέλους 

των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό 

στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο 

συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμόδιων 

δικαστηρίων. 

11. Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 

σύμβασης / συμφωνητικού, δεδομένου ότι η σύναψή της/του, ενίοτε εξαρτάται 

από τη σύμφωνη γνώμη του διαχειριστικού φορέα. Επαφίεται δε, στην πλήρη 

διακριτική ευχέρεια του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος η σύναψη ή μη 

συμβάσεων/συμφωνητικών, καθώς και το πλήθος αυτών, αποκλειόμενης 

οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.  

12. Η ανάθεση του έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 

Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.  

13. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδος για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

Καθ. Σπυρίδων Συρμακέσης 
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