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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
της 26ης-07-2019 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 25-07-2019/ Αρ. Πρωτ: 19434 Πρόσκλησης του Διευθυντή του 

ΕΠΙΣΕΥ, Ομότ. Kαθ. Ιωάννη Βασιλείου. 

   

   

Θέμα: 5.6 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
«Υδροαποθευτική Υποδομή-Εφαρμογές και έξυπνοι μετρητές» της Πράξης «Ελληνικό Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων» 
(Hellenic Integrated Marine and Inland Water Observing, Forecasting and Offshore Technology System, 
HIMIOFoTS) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002739, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68003400 και Ε.Υ. τον Ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ Δρ. 
Δημήτριο Καλογερά, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002739, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68003400 και Ε.Υ. τον Ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ Δρ. Δημήτριο 
Καλογερά 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 23-07-2019 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής ελέγχου, 

αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων σύμβασης έργου, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«Υδροαποθευτική υποδομή-Εφαρμογές και έξυπνοι μετρητές» της Πράξης «Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων» (Hellenic 

Integrated Marine and Inland Water Observing, Forecasting and Offshore Technology System, HIMIOFoTS) του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», το οποίο 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002739, 

κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68003400 αποφασίζει όπως ε γ κ ρ ί ν ε ι  το ακόλουθο Πρακτικό: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπεύθυνος Υδροϋπολογιστικών Εφαρμογών» 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΔΡΟΑΠΟΘΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13656/24-05-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 
Σήμερα, ημέρα Τρίτη 23 Ιουλίου 2019, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στα γραφεία του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ., Ηρώων 
Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου, συνήλθε η επιτροπή επιλογής προσωπικού συγκροτηθείσα δυνάμει της 
από 27-11-2017 Απόφασης του ΔΣ (θέμα 3ο), για την επιλογή υποψηφίου, σε συνέχεια της διενεργούμενης 
βάση της με αρ. πρωτ. 13656/24-05-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου με τίτλο 
«Υδροαποθευτική υποδομή-Εφαρμογές και έξυπνοι μετρητές», αναφορικά με τη θέση με κωδικό 1: 
«Υπεύθυνος Υδροϋπολογιστικών Εφαρμογών». 
Η επιτροπή επιλογής προσωπικού αποτελείται από τους: 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Πρόεδρος Δρ. Καλογεράς Δημήτρης 

Μέλος της Επιτροπής Αν. Καθ. Μαμάσης Νικόλαος 

Μέλος της Επιτροπής Αν. Καθ. Παναγιώτης Παπανικολάου 

 
Η επιτροπή συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και την αξιολόγηση των υποψηφίων.  
Για τη Θέση με Κωδικό 1 υποβλήθηκε μία μόνο με την αρ. πρωτ. 18668/21-7-2019 αίτηση, του κ. Καραβοκυρού 
Γεώργιου του Λουκά. 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Υπεύθυνος Υδροϋπολογιστικών Εφαρμογών 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή κάτοχος ισότιμου ή 
ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της 
Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
 
Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάπτυξη περιβαλλοντικών 
βάσεων δεδομένων και λογισμικού διαχείρισης υδατικών πόρων. 
 
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού/UI με GIS 
(π.χ. OpenLayers) με χρήση γλώσσας προγραμματισμού 
Javascript και συναφών βιβλιοθηκών λογισμικού (π.χ. JQuery). Η 
εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί π.χ. με αναφορά σε αποθετήριο 
δημόσιου ή ιδιωτικού λογισμικού 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών web με 
χρήση frameworks (Django) π.χ. με αναφορά σε αποθετήριο 
δημόσιου ή ιδιωτικού λογισμικού 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων (π.χ. 
MySQL, MariaDB, PostgreSQL)  π.χ. με αναφορά σε αποθετήριο 
δημόσιου ή ιδιωτικού λογισμικού 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού Python 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά. 

 
Ο κος Καραβοκυρός είναι απόφοιτος του Παν. Της Καλσρούης με δίπλωμα στην Πληροφορική και ειδικότητα 
στην τηλεματική με πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ισότιμο με και αντίστοιχο με Τμήματα 
Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών των Σχολών θετικών Επιστημών των Ελληνικών Ανώτατων 
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Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ο κος Καραβοκυρός έχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας TOEIC με βαθμολογία άνω 
των 785 μονάδων το οποίο αναγνωρίζεται ως πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 
ο κος Αναστασιάδης καλύπτει τα ελάχιστα προσόντα της θέσης. 
Αναφορικά με τα επιθυμητά προσόντα της εμπειρίας αναφέρεται ο παρακάτω πίνακας: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα του Υπεύθυνου 
Υδροϋπολογιστικών Εφαρμογών 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη 
λογισμικού/UI με GIS (π.χ. OpenLayers) με 
χρήση γλώσσας προγραμματισμού 
Javascript και συναφών βιβλιοθηκών 
λογισμικού (π.χ. JQuery). Η εμπειρία 
μπορεί να αποδειχθεί π.χ. με αναφορά σε 
αποθετήριο δημόσιου ή ιδιωτικού 
λογισμικού 

Συμμετοχή στο έργο Cressendo 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη 
εφαρμογών web με χρήση frameworks 
(Django) π.χ. με αναφορά σε αποθετήριο 
δημόσιου ή ιδιωτικού λογισμικού 

Συμμετοχή στο έργο Cressendo 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχεσιακές 
βάσεις δεδομένων (π.χ. MySQL, MariaDB, 
PostgreSQL)  π.χ. με αναφορά σε 
αποθετήριο δημόσιου ή ιδιωτικού 
λογισμικού 

Αρθρο στο οποίο ο κ καραβοκυρός είναι ο 
βασικός συντάκτης Providing Evidence based 
Intelligent Support for Flood Resillient Planning 
and Policy: The Pearl Knowledge Database. 
http://pearl-kb.hydro.ntua.gr, 
https://github.com/ellak-monades-
arosteias/naturebank-filotis 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη γλώσσα 
προγραμματισμού Python 

Συμμετοχή στο έργο Δευκαλίων και στο έργο 
ΕΤΥΜΠ 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα και 
δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά 

Βεβαίωση συμβάσεων έργου και βιβλιογραφία 

Πίνακας 1 Εμπειρία κου Καραβοκυρού 
 
Συμπερασματικά, ο κος Καραβοκυρός έχει: α) εμπειρία στην γλώσσα προγραμματισμού Python και στο 
Framework Django όπως φαίνεται από το έργο του ΕΤΥΜΠ για την διαχείριση και λειτουργία της Εθνικής 
τράπεζας Υδρολογικής και Μετεορολογικής Πληροφορίας σε περιβάλλον GIS, β) έχει εργαστεί σε προηγούμενα 
έργα οργάνωσης υδρολογικών βάσεων δεδομένων του ΕΜΠ και γ) έχει προσκομίσει βεβαιώσεις εμπειρίας 
εκτέλεσης έργων.  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο κος Καραβοκυρός καλύπτει αφενός τα απαιτούμενα 
τυπικά προσόντα και έχει γνώση των επιθυμητών προσόντων. 

Α/Α 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 1 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού/UI 
με GIS (π.χ. OpenLayers) π.χ. με αναφορά σε 
αποθετήριο δημόσιου ή ιδιωτικού λογισμικού 

13  

2 
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών 
web με χρήση frameworks (Django) π.χ. με αναφορά 
σε αποθετήριο δημόσιου ή ιδιωτικού λογισμικού 

15  

3 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχεσιακές βάσεις 
δεδομένων (π.χ. MySQL, MariaDB, PostgreSQL)  π.χ. 
με αναφορά σε αποθετήριο δημόσιου ή ιδιωτικού 
λογισμικού 

15  

http://pearl-kb.hydro.ntua.gr/
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4 
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη γλώσσα 
προγραμματισμού Python 

30  

5 
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα  

15  

6 

Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί 
απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της 
υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του 
υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων 
προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως 
αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 88 μονάδες 

 
 

 

Η επιτροπή προτείνει τον κ. Γεώργιο Καραβοκυρό για την κάλυψη της θέσης Υπευθύνου Υδροϋπολογιστικών Εφαρμογών. 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Πρόεδρος Δρ. Καλογεράς Δημήτρης  

Μέλος της Επιτροπής Αν. Καθ. Μαμάσης Νικόλαος  

Μέλος της Επιτροπής Αν. Καθ. Παπανικολάου Παναγιώτης  

 

 
……………………………………… 

 
 

Σύμφωνα και με το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής, το ΔΣ εγκρίνει την επιλογή του : 

- κ. κου Καραβοκυρού και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 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 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 το Ε.Υ.  του Έργου, Καθ. Δημήτριο Καλογερά, όπως 

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

πρωτ.13656/24-05-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 
Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 
 


