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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
της 22-02-2019 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, 

στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 21-02-2019/ Αρ. Πρωτ: 538 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: 
«Σύστημα Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του 
Blister των Φαρμάκων» κωδικό MIS: 5030865, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004800, η οποία χρηματοδοτείται 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» και Ε.Υ. την Καθηγήτρια ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 21-02-2019 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 

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

«Σύστημα Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του 

Blister των Φαρμάκων» κωδικό MIS: 5030865, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004800, η οποία χρηματοδοτείται 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», αποφασίζει την έγκριση του ακόλουθου Πρακτικού Αξιολόγησης, το ακριβές 

περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σύστημα 
Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του Blister των 
Φαρμάκων» κωδικό MIS: 5030865, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004800, η οποία χρηματοδοτείται 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 01-02-2019 απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 7.1), 

1. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνα Νικήτα, 
2. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Παναγιώτης Τσανάκας, 
3. Καθηγητής Ε.Μ.Π Γεώργιος Ματσόπουλος, 

συνεδρίασαν σήμερα, Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από 
05-02-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού μέχρι τη λήξη της σχετικής 
προθεσμίας Τετάρτη 20/02/2019. 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχοντας υπόψη της: 

1) την από 01-02-2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα:5.1), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

2) Την Υπ.αριθμ. πρωτ.: 3580/05.02.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
3) Τους κανόνες διαχείρισης του έργου και έχοντας μελετήσει τις υποψηφιότητες καθώς και το 

περιεχόμενο των φακέλων που υποβλήθηκαν 

 
Στη συνέχεια αφού συζήτησε διεξοδικά, συνέταξε το παρόν πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων των 
υποψηφίων. Ειδικότερα: 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών 
αιτήσεων ως προς τα απαιτούμενα και επιθυμητά κριτήρια της πρόσκλησης: 
Αφού εξετάστηκαν οι αιτήσεις των υποψηφίων και ελέγχθηκαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των φακέλων 
διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τα τυπικά απαιτούμενα προσόντα για την θέση που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον. 
Η ανωτέρω επιτροπή κατέληξε στα εξής: 
 
Κωδικός Θέσης SMART-BLISTER (πλήθος θέσεων: 2): Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε 
εφαρμογές ιατρικής πληροφορικής 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ SMART-BLISTER 

Ειδικότητα: Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε εφαρμογές ιατρικής 
πληροφορικής 

Πλήθος θέσεων: 2 θέσεις 
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Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση στην περιοχή των 
επικοινωνιών ή/και συστημάτων πληροφορικής της ημεδαπής ή 
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 5 έτη εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου 
μηχανικού εκ των οποίων τα 2 τελευταία έτη, από την προκήρυξη 
της παρούσας, σε συμμετοχή σε έργα στον τομέα της ιατρικής 
πληροφορικής. 

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο FCE (First Certificate in 
English). 

 Γνώση σε agile development μεθοδολογίες (Scrum, XP, κλπ). 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού 
πέραν των 5 ετών. 

 Εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά ερευνητικά και 
αναπτυξιακά έργα στην περιοχή των επικοινωνιών ή/και 
συστημάτων πληροφορικής. 

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την 
διαδικασία της κρίσης (peer-review) και κεφάλαια σε βιβλία. 

 
Συνολικά κατατέθηκαν 2 αιτήσεις για τις ανωτέρω θέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υποβλήθηκαν δυο 
αιτήσεις για τις προκηρυσσόμενες δύο ίδιες θέσεις και ότι οι υποψήφιοι καλύπτουν επαρκώς τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση προσόντα της εκάστοτε θέσης, όπως αυτά περιγράφονται 
ακολούθως, δεν κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια συνέντευξης. 
Οι αιτήσεις περιγράφονται στη συνέχεια: 
 
Για τη θέση με κωδικό SMART-BLISTER, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Ζάννος Σολομών 5311/2019 

2 Νικητόπουλος Δημήτριος 5309/2019 

 
Ζάννος Σολομών: Είναι διπλωματούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του ΕΜΠ από το 2009. Το 2017 περάτωσε τις διδακτορικές του σπουδές στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στον τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής 
και Συστημάτων Πληροφορικής, με θέμα Διδακτορικής Διατριβής «Νέες προηγμένες μέθοδοι αναγνώρισης 
προτύπων με εφαρμογές στην επεξεργασία βιοσημάτων και την αυτόματη τρισδιάστατη ανακατασκευή 
θραυσμένων αντικειμένων». Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού από 
το 2010, δηλαδή 9 ετών μετά τη λήψη του πτυχίου του. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, απασχολείται από τις 
03/1/2017 σε έργα στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής και σύμφωνα με την περίληψη σύμβασης έργου 
της ΕΔΕΤ Α.Ε. με αρ. πρωτ. 891/ΠΤ/27-01-2017 που προσκόμισε, απασχολείται στο έργο «Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας» από τις 3/1/2017, δηλ. τους τελευταίους 26 μήνες τουλάχιστον 
συμμετέχει σε έργα στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής. Διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε 
επίπεδο Proficiency (προσκομισθέν πιστοποιητικό Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου 
Michigan) και γνώση σε agile development μεθοδολογίες (Scrum), σύμφωνα με το πιστοποιητικό Professional 
Scrum Product Owner I που προσκόμισε. 
Διαθέτει εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στην περιοχή των 
επικοινωνιών ή/και συστημάτων πληροφορικής, αφού σύμφωνα με τις βεβαιώσεις και συμβάσεις που έχει 
υποβάλλει έχει εργαστεί σε πληθώρα έργων στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Η εμπειρία του είναι άνω των 8 ετών μετά τη 
λήψη του διπλώματός του. Τέλος, διαθέτει ερευνητική εμπειρία και δραστηριότητα και έχει πραγματοποιήσει 
4 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 7 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια με τη διαδικασία 
της κρίσης και έχει συμμετάσχει και συνεισφέρει στη συγγραφή του βιβλίου "Automatic Identification of the 
Writer of Ancient Greek Inscriptions, Employing Methods of Computer Engineering and Mathematics." Pattern 
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Recognition and Signal Processing in Archaeometry: Mathematical and Computational Solutions for 
Archaeology. IGI Global, 2012. 
Η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη. Με 
βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως 
κατωτέρω: 
 
Πίνακας Βαθμολογίας υποψήφιου: Ζάννος Σολομών 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ SMART-BLISTER 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 
Εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού 
πέραν των 5 ετών 

30 

2 
Εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά ερευνητικά και 
αναπτυξιακά έργα στην περιοχή των επικοινωνιών ή/και 
συστημάτων πληροφορικής 

30 

3 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την 
διαδικασία της κρίσης (peer-review) και κεφάλαια σε βιβλία 

30 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 90/100 

 
Συνεπώς, ο υποψήφιος καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα προσόντα και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα 
και η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του κου Σολομώντα Ζάννου και 
την επιλογή του για την πλήρωση μιας εκ των δύο ίδιων θέσεων με κωδικό SMART-BLISTER, με ανώτατο όριο 
αμοιβής το ποσό των 100.800,00€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα 
Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας E.E.1, E.E.2, E.E.3, E.E.4. 
 
Νικητόπουλος Δημήτριος: Είναι διπλωματούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, κατεύθυνση δικτύων – επικοινωνιών, από το 2002. Το 2007 έλαβε το μεταπτυχιακό 
του δίπλωμα ειδίκευσης με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» και κατεύθυνση τη διοίκηση τεχνολογικών 
συστημάτων. Το 2010 περάτωσε τις διδακτορικές του σπουδές στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στον τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και 
Συστημάτων Πληροφορικής, με θέμα Διδακτορικής Διατριβής «Παρακολούθηση επίδοσης ασύρματων 
ετερογενών δικτύων 4ης γενιάς». Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού 
από το 2003, δηλαδή 16 ετών μετά τη λήψη του πτυχίου και την εγγραφή του στο ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με το 
βιογραφικό του, απασχολείται από τις 24/1/2014 σε έργα στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής και 
σύμφωνα με την περίληψη σύμβασης έργου της ΕΔΕΤ Α.Ε. με αρ. πρωτ. 895/ΠΤ/27-01-2017 που προσκόμισε, 
απασχολείται στο έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας» από τις 3/1/2017, δηλ. 
τους τελευταίους 26 μήνες τουλάχιστον συμμετέχει σε έργα στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής. Διαθέτει 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο από το FCE (προσκομισθέν πιστοποιητικό TOEIC 905/990) 
και Γνώση σε agile development μεθοδολογίες (Scrum), σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προσκόμισε. 
Διαθέτει εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στην περιοχή των 
επικοινωνιών ή/και συστημάτων πληροφορικής, αφού σύμφωνα με τις βεβαιώσεις και συμβάσεις που έχει 
υποβάλλει έχει εργαστεί σε πληθώρα έργων στο ΕΠΙΣΕΥ, στο ΕΚ ΑΘΗΝΑ και στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Η εμπειρία του 
είναι άνω των 12 ετών μετά τη λήψη του διπλώματός του. Τέλος, διαθέτει ερευνητική εμπειρία και 
δραστηριότητα και έχει πραγματοποιήσει 2 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 24 δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά συνέδρια με τη διαδικασία της κρίσης και έχει συμμετάσχει και συνεισφέρει στη συγγραφή του 
βιβλίου «Practical Resource Management In Wireless Systems». 
Η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη. Με 
βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως 
κατωτέρω: 
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Πίνακας Βαθμολογίας υποψήφιου: Νικητόπουλος Δημήτριος 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ SMART-BLISTER 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 
Εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού 
πέραν των 5 ετών 

30 

2 
Εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά ερευνητικά και 
αναπτυξιακά έργα στην περιοχή των επικοινωνιών ή/και 
συστημάτων πληροφορικής 

30 

3 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την 
διαδικασία της κρίσης (peer-review) και κεφάλαια σε βιβλία 

30 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 90/100 

 
Συνεπώς, ο υποψήφιος καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα προσόντα και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα 
και η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του κου Δημήτριου 
Νικητόπουλου και την επιλογή του για την πλήρωση μιας εκ των δύο ίδιων θέσεων με κωδικό SMART-
BLISTER, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 100.800,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες 
αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας E.E.1, E.E.2, E.E.3, E.E.4. 
 

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης 
 

Κωνσταντίνα Νικήτα 
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 

Παναγιώτης Τσανάκας 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Γεώργιος Ματσόπουλος 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

1. κ. Ζάννος Σολομών: με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 100.800,00 € προκειμένου να αναλάβει τις 

εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας E.E.1, E.E.2, 

E.E.3, E.E.4 - Κωδικός Θέσης 1 

2. κ. Νικητόπουλος Δημήτριος, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 100.800,00 € προκειμένου να 

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

E.E.1, E.E.2, E.E.3, E.E.4 - Κωδικός Θέσης 1 

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 άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ υποβολής οιασδήποτε 

ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται 

προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση. Τυχόν υποβολή ένστασης για 1 εκ των προκηρυσσομένων 

θέσεων δεν κωλύει την υπογραφή σύμβασης για τις υπόλοιπες.  

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. 
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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, Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος όπως 

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

πρωτ. 3580 / 05-02-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ  του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 


