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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
της 14-12-2018 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 12-12-2018/ Αρ. Πρωτ: 26905 Πρόσκλησης του Διευθυντή του 

ΕΠΙΣΕΥ, Ομότ. Kαθ. Ιωάννη Βασιλείου. 

   

   

Θέμα: 5.2 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
«AEOLIKOS:Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση Αιολικού Δυναμικού στην Εγκατάσταση 
και Παρακολούθηση της Απόδοσης Παράκτιων Αιολικών Πάρκων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030450, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 
68005100 και Ε.Υ. τον Αναπλ. Καθηγ. Δημήτριο Σούντρη. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 10-12-2018 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 

αξιολόγησης και επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«AEOLIKOS:Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση Αιολικού Δυναμικού στην Εγκατάσταση 

και Παρακολούθηση της Απόδοσης Παράκτιων Αιολικών Πάρκων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αποφασίζει την έγκριση του ακόλουθου Πρακτικού 

Αξιολόγησης, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “AEOLIKOS: 
Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση Αιολικού Δυναμικού στην Εγκατάσταση και 
Παρακολούθηση της Απόδοσης Παράκτιων Αιολικών Πάρκων ”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 
2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης 
Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», όπως ορίσθηκαν δυνάμει της από από 2-11-2018 (θέμα 7.1) απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, 

1. Αναπλ. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Δημήτριος Σούντρης, Πρόεδρος  
2. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Κιαμάλ Πεκμεστζή, Μέλος  
3. Επικ. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιος Γκούμας, Μέλος  

συνεδρίασαν σήμερα, 10 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 9.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν  τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από 
12-11-2018 «Πρόσκληση επιλογής Ερευνητών» (τεσσάρων θέσεων συνολικού προϋπολογισμού 190.618,50 € 
με σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για το ανωτέρω έργο «AEOLIKOS», μέχρι τη λήξη της σχετικής 
προθεσμίας την Παρασκευή 28-11-2018, ώρα 15:00  

 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
1. την από 2-11-2018 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα:5.2), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
2. την με ΑΠ 23622/12-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
3. Τους κανόνες διαχείρισης του έργου  
και έχοντας μελετήσει τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που υποβλήθηκαν κάλεσε 
αυτούς που πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για συνέντευξη προκειμένου να διαπιστωθεί η 
συνάφεια της εμπειρίας τους με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων. Στη συνέχεια αφού συζήτησε 
διεξοδικά, συνέταξε το παρόν πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων των υποψηφίων. 
 
Ειδικότερα: 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1  
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:   
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1  

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  
Διδακτορικό στην δυναμική διαχείριση πόρων ενσωματωμένων συστημάτων 
Εμπειρία σε σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων  
Γνώση VHDL , C/C++, matlab,  bash scripting, python  

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

Εμπειρία σε ζητήματα αξιοπιστίας υλικού  
Γνώση ψηφιακής επεξεργασίας σήματος  
Γνώση εργαλείων σχεδιασμού FPGA 
Εμπειρία στην ανάπτυξη μηχανισμών πραγματικού χρόνου  
Εμπειρία σε ανάλυση σεναρίων συστήματος σε ενσωματωμένα συστήματα 
Εμπειρία στην σύνταξη και ολοκλήρωση παραδοτέων σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά έργα 

 
Για τη θέση με κωδικό 1, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 
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A/A ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Νικόλαος Ζομπάκης 25153/28-11-2018  

 
Ο κο. Νικόλαος Ζομπάκης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του 
ΔΠΘ. Διαθέτει βαθιά γνώση σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων VLSI και προγραμματισμού υψηλού επιπέδου 
(C/C++, matlab) όπως προκύπτει από σχετικές δημοσίευσες που κατατέθηκαν στο φάκελο του. Επιπλέον η 

διδακτορική του διατριβή αφορά το αντικείμενο της δυναμικής διαχείρισης πόρων ενσωματωμένων 
συστημάτων και της ανάλυσης σεναρίων συστήματος. Έχει εργασθεί με συμβάσεις έργου σε πολλά ερευνητικά 
έργα του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ στο αντικείμενο της διαχείρισης πόρων σε ενσωματωμένα συστήματά και στην  
ανάπτυξη μηχανισμών πραγματικού χρόνου στα έργα, MOSART, MNEEME και 2PARMA που είναι απαιτούμενα 
της προκηρυχθείσας θέσης. Διαθέτει μεγάλη γνώση των αντικειμένων ψηφιακού σχεδιασμού, αξιοπιστίας 
υλικού και εργαλείων σχεδιασμού FPGA όπως προκύπτουν από τα παραδοτέα στα όποια εμπλέκεται στο 
ερευνητικό έργο HARPΑ. Επίσης έχει αρκετά μεγάλο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε επιστημονικά 
περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια και είναι συγγραφέας αρκετών κεφαλαίων βιβλίων στο αντικείμενο των 
Ενσωματωμένων Συστημάτων όπως προκύπτει από τα κατατεθειμένα στο φάκελο του. 
 
Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη και της προφορικής συνέντευξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο 
Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων, ΕΜΠ στις 5-12-2018. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους 
κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως κατωτέρω: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Παρατηρήσεις Βαθμός/μέγιστο 

1 Εμπειρία στα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα  60/60 

2 Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά έργα  20/20 

3 Συνέντευξη (Διενέργεια συνέντευξης για την αξιολόγηση 
της Επιστημονικής Επάρκειας του Υποψηφίου) 

 20/20 

Συνολική Βαθμολογία 100/100 

 
Επιπλέον ο υποψήφιος διαθέτει ευχάριστη και συγκροτημένη προσωπικότητα 
Συνεπώς, o υποψήφιος καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα πρόσθετα επιθυμητά 
προσόντα καισυνεπώς, η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του 
υποψήφιου κ. Νικόλαου Ζομπάκηκαι την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 1, με ανώτατο 
όριο αμοιβής το ποσό των 93.000€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα 
Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας Π4.2, Π4.3 Π4.4, Π4.5 Π5.1 και Π5.6. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2  
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:   
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 Έως 2 Άτομα 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε VHDL , C/C++, 
Γνώση matlab,  bash scripting, python 

 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

Εμπειρία προγραμματισμού σε ARM, ή σε πλατφόρμες βασισμένες σε ARM   
Εμπειρία προγραμματισμού στην πλατφόρμα Zynq 
Εμπειρία σε προγραμματισμό ενσωματωμένων συστημάτων  
Εμπειρία σε διαχείριση πόρων σε  ενσωματωμένα συστήματα 

 
Για τη θέση/θέσεις με κωδικό 2, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 
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A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Εμμανουήλ   Kατσαραγάκης 25150//28-11-2018  

2 Ιωάννης Ορούτζογλου  25151/28-11-2018 

 
 

1. Ο κ. Εμμανουήλ  Kατσαραγάκης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικών 
Υπολογιστών του ΕΜΠ. Η διπλωματική του διατριβή στα πλαίσια του προπτυχιακού τμήματος αφορά στο 
αντικείμενο της Διαχείρισης πόρων σε Edge υπολογιστικά συστήματα και ΙοΤ συσκευές (Market Based Resource 
Management of Edge Computing Systems and IoT Architectures). Έχει γνώση των αντικειμένων ψηφιακού 
σχεδιασμού, προγραμματισμού σε επεξεργαστή ARM, προγραμματισμού ενσωματωμένων συστημάτων τόσο 
σε επίπεδο ψηφιακού σχεδιασμού VLSI, προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (C/C++,matlab,  bash scripting, 
python) , εργαλείων σχεδιασμού FPGA και αποδοτικής διαχείρισης πόρων συστημάτων που είναι απαιτούμενα 
της προκηρυχθείσας θέσης όπως προκύπτουν από την εξέταση της Διπλωματικής του διατριβής και σχετικής 
δημοσίευσης στο συνέδριο DATE’19 στην ενότητα του συνεδρίου Self-Adaptive Resource Management, που 
πραγματεύεται ζητήματα δυναμικής και αποδοτικής διαχείρισης πόρων συσκευών. Σχετική γνώση προκύπτει 
και από τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών και τα μαθήματα που παρακολούθησε και συμμετείχε στα projects 
του εκάστοτε μαθήματος με επιτυχία, όπως αυτά της ‘Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων’ και 
‘Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων’, που του παρείχαν γνώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακών 
συστημάτων VLSI,  ‘Συστήματα Μικροϋπολογιστών’, ‘Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών’, που του προσέφεραν 
τεχνικές γνώσεις σχετικές με VHDL και προγραμματισμό επεξεργαστών ARM, ‘Λειτουργικών Συστημάτων’ και 
‘Εργαστηρίου Λειτουργικών Συστημάτων’ που προσέφεραν άρτια γνώση διαχείρισης πόρων συσκευών. Τέλος, 
η ενασχόληση με τον προγραμματισμό καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση projects, 
όπως των μαθημάτων ‘Τεχνητή Νοημοσύνη’, ‘Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα’, ‘Γλώσσες Προγραμματισμού’ , 
κ.α. ισχυροποιούν τις γνώσεις του σε προγραμματισμό υψηλού επιπέδου. 
 
2. Ο κ. Ιωάννης Ορούτζογλου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικών Υπολογιστών του 
ΕΜΠ. Η διπλωματική του εργασία στα πλαίσια του προπτυχιακού τμήματος αφορά τον Σχεδιασμό και 
υλοποίηση αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας σε ενσωματωμένες συσκευές GPU-SoC (Design and 
implementation of image processing algorithms on embedded CPU-GPU-SoC devices). Έχει γνώση των 
αντικειμένων προγραμματισμού ενσωματωμένων συστημάτων, προγραμματισμού σε επεξεργαστή ARM, 
προγραμματισμού σε επίπεδο ψηφιακού σχεδιασμού VLSI αλλά και υψηλού επιπέδου (C/C++, CUDA C, matlab, 
bash scripting, python) καθώς και εργαλείων σχεδιασμού FPGA και αποδοτικής διαχείρισης πόρων συστημάτων 
που είναι απαιτούμενα της προκηρυχθεί σας θέσης, όπως προκύπτουν από την εξέταση της Διπλωματικής του 
διατριβής. Επιπρόσθετα, σχετική γνώση προκύπτει από μαθήματα του προπτυχιακού του κύκλου στα οποία 
συμμετείχε, προβιβαστικέ και ανέπτυξε projects όπως: "Συστήματα Μικροϋπολογιστών", "Εργαστήριο 
Μικροϋπολογιστών" και "Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων" που του προσέφεραν γνώση VHDL και 
ARM, "Λογική σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων" και "Εισαγωγή στη σχεδίαση VLSI" που του προσέφεραν 
γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων VLSI, "Λειτουργικά συστήματα υπολογιστών" που 
του προσέφεραν γνώση διαχείρισης πόρων. Τέλος μαθήματα όπως "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών" και 
"Προηγμένα θέματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών" του προσέφεραν άρτια γνώση αρχιτεκτονικής συστημάτων. 
 
Στη συνέχεια οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν και βαθμολογήθηκαν, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη και της προφορικής συνέντευξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο 
Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων, ΕΜΠ στις 5-12-2018. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους 
κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον κάθε υποψήφιο ως κατωτέρω: 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 [Υποψηφιότητα Εμ. Κατσαραγάκη] 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Παρατηρήσεις Βαθμός/μέγιστο 

1 Εμπειρία στα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα  60/60 

2 Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά έργα Μικρή εμπειρία: 5/20 
Μεσαία εμπειρία: 10/20 
Μεγάλη εμπειρία: 20/20 

5/20 
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3 Συνέντευξη (Διενέργεια συνέντευξης για την αξιολόγηση 
της Επιστημονικής Επάρκειας του Υποψηφίου) 

 20/20 

 Συνολική Βαθμολογία  85/100 

 
Επιπλέον ο υποψήφιος διαθέτει ευχάριστη και συγκροτημένη προσωπικότητα 
 
Συνεπώς, o υποψήφιος καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα πρόσθετα επιθυμητά 
προσόντα και συνεπώς, η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του 
υποψήφιου κ. Εμμανουήλ   Κατσαραγάκη και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό2, με 
ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 18.809,25€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ 
στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας, Π4.3, Π4.4, και  Π5.1. 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 [Υποψηφιότητα Ιωάννη Ορούτζογλου] 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Παρατηρήσεις Βαθμός/μέγιστο 

1 Εμπειρία στα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα  60/60 

2 Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά έργα Μικρή εμπειρία: 5/20 
Μεσαία εμπειρία: 10/20 
Μεγάλη εμπειρία: 20/20 

5/20 

3 Συνέντευξη (Διενέργεια συνέντευξης για την αξιολόγηση 
της Επιστημονικής Επάρκειας του Υποψηφίου) 

 20/20 

 Συνολική Βαθμολογία  85/100 

 
Επιπλέον ο υποψήφιος διαθέτει ευχάριστη και συγκροτημένη προσωπικότητα. 
 
Συνεπώς, o υποψήφιος καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα πρόσθετα επιθυμητά 
προσόντα και με δεδομένο, η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του 
υποψήφιου κ. Ιωάννη Ορούτζογλου και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 2, με ανώτατο 
όριο αμοιβής το ποσό των 18.809,25€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα 
Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας Π4.3, Π4.4 και Π5.1. 
 
Σύμφωνα με την προκηρύχθησα θέση με κωδικό 2 η επιτροπή έκρινε σκόπιμο την πρόσληψη και των δύο 
υποψηφίων επ’ ωφέλειά του έργου. Διευκρινίζεται ότι για τα πακέτα εργασίας της παρούσας θέσης απαιτείται 
εκτεταμένη ανάπτυξη κώδικα σε ενσωματωμένα συστήματά σε διάστημα ενός χρόνου. Έτσι δεδομένου ότι οι 
δύο υποψήφιοί πληρούν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης που τέθηκαν για την θέση 2,  και επιπλέον 
συγκεντρώνουν την ίδια βαθμολογία, αναμένεται  επομένως να  καλύψουν συνδυαστικά τις χρονικές 
απαιτήσεις του έργου περισσότερο αποτελεσματικά. Επιπλέον δεν δημιουργείται επιπρόσθετη δαπάνη για το 
έργο παρά η ήδη υπάρχουσα μοιράζεται ανάμεσα στους δύο υποψήφιους και έτσι δεν αλλάζει ο 
προϋπολογισμός του έργου.  
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3  
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  
  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3  

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  
Γνώση Matlab, VPIphotonics 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

Εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος για οπτικά 
δίκτυα 
Εμπειρία στον σχεδιασμό και την πειραματική αξιολόγηση οπτικών ενισχυτών 
Εμπειρία στην προσομοίωση και αξιολόγηση διατάξεων σύμφωνων πομποδεκτών  
Εμπειρία στο χαρακτηρισμό παθητικών οπτικών διατάξεων (οπτικούς συζεύκτες, 
οπτικούς κυκλοφορητές) καθώς και πηγών λέιζερ 
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Για τη θέση με κωδικό 3, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

 
A/A ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Παναγιώτης Τουμάσης 25152/28-11-2018  

 
Ο κ. Παναγιώτης Τουμάσης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικών Υπολογιστών του 
ΕΜΠ. Έχει καλή γνώση της πλατφόρμας VPIphotonics που χρησιμοποιεί για το σχεδιασμό και την προσομοίωση 
φωτονικών συστημάτων, την οποία ισχυροποίησε ακόμη περισσότερο με τη συμμετοχή του στο σχετικό 
training που έλαβε χώρα το 2018 στο Βερολίνο, και το πιστοποιητικό κατάρτισης που κατατέθηκε στο φάκελο 
του. Ακόμη έχει καλή γνώση στον σχεδιασμό και την πειραματική αξιολόγηση οπτικών ενισχυτών και στην 
προσομοίωση και αξιολόγηση σύμφωνων διατάξεων και στο χαρακτηρισμό παθητικών οπτικών διατάξεων. 
Αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή του στο πείραμα που έγινε στο εργαστήριο φωτονικών επικοινωνιών, από 
το οποίο προέκυψε και η δημοσίευση στο συνέδριο OFC 2019.  Τέλος μέσα από την ενασχόληση του με τις 
δραστηριότητες του εργαστηρίου φωτονικών επικοινωνιών έχει καλή γνώση και εξοικείωση  με τη πλατφόρμα 
Matlab, αλλά και γνώσεις πάνω στην ανάπτυξη αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος για οπτικά 
δίκτυα. Αυτό προκύπτει ακόμη και από τη συμμετοχή του στα προπτυχιακά μαθήματα της σχολής: Λογικής 
Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων', ‘Συστήματα Μικροϋπολογιστών' και 'Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών'.  
Τέλος, η ενασχόληση με τον προγραμματισμό καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση 
projects, όπως των μαθημάτων 'Νευρωνικά Δίκτυα' ισχυροποιούν τις γνώσεις του σε προγραμματισμό στη 
πλατφόρμα Matlab. 
Στη συνέχεια ο υποψήφιος αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη και της προφορικής συνέντευξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών 
και Ψηφιακών Συστημάτων, ΕΜΠ στις 5-12-2018. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο 
συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως κατωτέρω: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Παρατηρήσεις Βαθμός/μέγιστο 

1 Εμπειρία στα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα  55/60 

2 Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά έργα Μικρή εμπειρία: 5/20 
Μεσαία εμπειρία: 10/20 
Μεγάλη εμπειρία: 20/20 

5/20 

3 Συνέντευξη (Διενέργεια συνέντευξης για την αξιολόγηση 
της Επιστημονικής Επάρκειας του Υποψηφίου) 

 20/20 

 Συνολική Βαθμολογία  80/100 

 
Επιπλέον, ο υποψήφιος, διαθέτει ευχάριστη και συγκροτημένη προσωπικότητα 
 
Συνεπώς, o υποψήφιος καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα πρόσθετα επιθυμητά 
προσόντα και με δεδομένο ότι δεν υπήρξε και άλλη υποψηφιότητα, η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του 
ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του υποψήφιου Παναγιώτη Τουμάση και την επιλογή του για την πλήρωση 
της θέσης με κωδικό 3, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 60.000€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες 
αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας Π2.1, Π2.2, Π2.3, Π3.1, Π3.2, 
Π3.3,  Π3.4, Π6.3.2, και Π6.9.1. 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
 
 
  

Δ. ΣΟΥΝΤΡΗΣ    Κ. ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ Γ. ΓΚΟΥΜΑΣ 
Καθηγητής  

Καθηγητής 
 
Επικ. Καθηγητής 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Σύμφωνα και με το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής, το ΔΣ εγκρίνει την επιλογή των κκ.: 

1. κ. Νικόλαου Ζομπάκη, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 93.000 € προκειμένου να αναλάβει τις 

εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας Π4.2, Π4.3 

Π4.4, Π4.5 Π5.1 και Π5.6.  - Κωδικός Θέσης 1  

2. κ. Εμμανουήλ Κατσαραγάκη, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 18.809,25€ προκειμένου να 

αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας 

Π4.3, Π4.4 και Π5.1.- Κωδικός Θέσης 2 

3. κ. Ιωάννη Ορούτζογλου, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 18.809,25€ προκειμένου να αναλάβει 

τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας Π4.3, Π4.4 

και Π5.1.- Κωδικός Θέσης 2 

4. κ. ΠαναγιώτηΤουμάση, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 60.000€ προκειμένου να αναλάβει τις 

εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας Π2.1, 

Π2.2, Π2.3, Π3.1, Π3.2, Π3.3,  Π3.4, Π6.3.2, και Π6.9.1.- Κωδικός Θέσης 3 

 

Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συμμετέχοντες στη διαδικασία, δύνανται εντός 5 

ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης της απόφασης κι έως το πέρας λειτουργίας των γραφείων 

Διοίκησης του ΕΠΙΣΕΥ, ήτοι έως ώρα 15.00, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους μετά του συνόλου 

των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου. πρέπει να 

πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του ΕΠΙΣΕΥ.  

Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα διορισθεί κατόπιν σχετικής 

απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, θα επιληφθεί της εξέτασης της ένστασης εντός κατ’ ανώτατο χρόνο 7 ημερών 

από την επομένη της υποβολής της ένστασης, υποβάλλοντας κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας, τη 

γνωμοδότησή της προς έγκριση, στο ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο αποφασίζει οριστικώς. Δεν υφίσταται δικαίωμα 

ένστασης κατά της οριστικής απόφασης του ΔΣ του Ινστιτούτου. 

Η υποβολή ενστάσεων για μια θέση, δεν κωλύει την υπογραφή ενστάσεων για τις υπόλοιπες θέσεις. 

 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά τα ανωτέρω, εξουσιοδοτείται ο 

Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ Ομοτ. Καθ. Ιωάννη Βασιλείου και ο Ε.Υ.  του Έργου, Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Σούντρης 

όπως προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 

αριθμόν πρωτ. 23622 / 12-11-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 

Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 
 


