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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
Της 9ης /07/2021 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 07-07-2021/ Αρ. Πρωτ: 11916 Πρόσκλησης του Διευθυντή του 

ΕΠΙΣΕΥ, Ομότ. Kαθ. Ιωάννη Βασιλείου. 

   

   

Θέμα: 5.3 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
«Βελτιστοποίηση Κατανάλωσης Ενέργειας Σταθμών Βάσης με Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου 
Δεδομένων– BigOptiBase», με κωδικό MIS: 5048549, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005800 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ 
ΕΜΠ Νεκτάριο Κοζύρη " 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 16 Ιουνίου 2021  Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 

αξιολόγησης των προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου των προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βελτιστοποίηση Κατανάλωσης Ενέργειας 

Σταθμών Βάσης με Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων– BigOptiBase» του 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 - 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 «Βελτιστοποίηση 
Κατανάλωσης Ενέργειας Σταθμών Βάσης με Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων– BigOptiBase», με 
κωδικό MIS: 5048549, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005800 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Νεκτάριο Κοζύρη 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 18-10-2019 Απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ,  

1. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Νεκτάριο Κοζύρη, Μέλος 
2. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Διονύσιο Πνευματικάτο, Μέλος 
3. Αν. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιο Γκούμα, Μέλος 

συνεδρίασαν σήμερα, 16 Ιουνίου 2021, ώρα 11.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν  τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από 19.05.2021 / Αρ. Πρωτ: 8809 
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού» μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας την Παρασκευή 
04.06.2021, ώρα 15:00 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την από 23-04-2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 
2. την με ΑΠ 8809 / 19.05.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
3. Τους κανόνες διαχείρισης του έργου και έχοντας μελετήσει τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο των 
φακέλων που υποβλήθηκαν κάλεσε σε συνέντευξη αυτούς που πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα 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 06 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5 BIGOPTIBASE  6 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 
- Πτυχίο ΑΕΙ 

- Eργασιακή εμπειρία ερευνητικού αντικειμένου 12 μηνών μετά τη λήψη του 

σχετικού διπλώματος στο αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Συστημάτων 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

-Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο πεδίο της Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών 
-Εργασιακή εμπειρία ερευνητικού αντικειμένου πέραν της υποχρεωτικής 
βαθμολογούμενη έως και 10 μήνες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Συστημάτων 
-Γνώσεις προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου 
Εμπειρία στον σχεδιασμό συστημάτων και ενοποίησης συστημάτων 

 

 

  

 

Για τη θέση με κωδικό 06, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Δημήτριος-Βασίλειος Πανταζάτος 9886 / 04.06.2021 

 

Ο κ. Δημήτριος-Βασίλειος Πανταζάτος είναι (α) Πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών του Πανεπιστημίου 
Πειραιά, (β) Διαθέτει Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
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Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιά (γ)  Υποψήφιος Διδάκτωρ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θέμα διδακτορικού: «Ανίχνευση και 
Συντονισμένη Αντιμετώπιση Επιθέσεων σε Δίκτυα Internet Πολλαπλών Διαχειριστικών Περιοχών με Εργαλεία 
Στατιστικής Συσχέτισης Δεδομένων (Big Data Analytics and Correlations)». 

Έχει εργασθεί ως προγραμματιστής στην εταιρεία Κορέλκο από τον Δεκέμβριο του 2015 έως και τον Σεπτέμβριο 
του 2016, ενώ δουλεύει από τότε ως ελεύθερος επαγγελματίας και έχει αναλάβει την ανάπτυξη και συντήρηση 
ιστοτόπων. 

Παράλληλα έχει εργασθεί ως αμειβόμενος ερευνητής με σύμβαση εργασίας σε ερευνητικό πρόγραμμα του 
ΕΛΚΕ ΕΜΠ, το διάστημα Ιανουάριος 2017- Μάϊος 2020. 

Συγκεκριμένα, έχει εργαστεί στο ευρωπαϊκό «Up2University» σαν μέλος της ερευνητικής ομάδας του 
εργαστηρίου NETMODE, στο οποίο ασχολήθηκε με τις παρακάτω εργασίες: 

1. Έρευνα, ανάπτυξη και παραμετροποίηση του εργαλείου συγχρονισμού πολυμεσικού περιεχομένου 
SeLCont 

2. Διασύνδεση του παραπάνω service με την εκπαιδευτική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου έργου με τη χρήση του πρωτοκόλλου LTI 

3. Συντήρηση των παραπάνω services καθ’όλη τη διάρκεια του έργου. 

4. Συμμετοχή στην ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας από την εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου 
Up2University. 

Επίσης έχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Proficiency / University of Michigan. 

Κατά την διεξαγωγή της συνέντευξης η επιτροπή επισημαίνει πως o κ. Πανταζάτος διαθέτει ευχάριστη και συγκροτημένη 
προσωπικότητα. Μέσα από ερωτήσεις τεχνικής φύσεως διαπιστώσαμε ότι διαθέτει υψηλή τεχνική κατάρτιση σχετική 
προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου καθώς και εμπειρία στον σχεδιασμό συστημάτων και 
ενοποίησης συστημάτων. 
 
Η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη και της 
προφορικής συνέντευξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων στις 16.06.2021, ώρα 
09.00. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως 
κατωτέρω: 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ BIGOPTIBASE 6 

ΒΑΘΜΟΣ 
(μέγιστο) 

Παρατηρήσεις 

1 
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
στο πεδίο της Πληροφορικής ή 
της Επιστήμης Υπολογιστών                                                      

20 
Αποδεικνύεται από προσκόμιση του 
αντίστοιχου τίτλου 

2 

Εργασιακή εμπειρία ερευνητικού 
αντικειμένου πέραν της 
υποχρεωτικής βαθμολογούμενη 
έως και 10 μήνες στον τομέα των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Συστημάτων. 

25 

Τρόπος Απόδειξης: Σύμβαση ή 
Βεβαίωση εργοδότη 
Βαθμός 2,5 για κάθε μήνα 
ερευνητικής 
εμπειρίας και έως 10 μήνες 
συνολικά 

3 

Γνώσεις προγραμματισμού και 
ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου 

Εμπειρία στον σχεδιασμό 
συστημάτων και ενοποίησης 
συστημάτων 

40 

Τρόπος Απόδειξης: Αναλυτική 
Βαθμολογία μαθημάτων/ 
Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας ή 
Συμβάσεις  
Βεβαιώσεις συμμετοχής σε 
Ερευνητικά Προγράμματα ή 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά Μοριοδότηση : 10 μόρια 
ανά αντικείμενο μαθήματος (και έως 
4 μαθήματα) 4 μόρια ανά μήνα 
εργασίας ή συμμετοχής σε 
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ερευνητικό πρόγραμμα και μέχρι 10 
μήνες, 10 μόρια ανά δημοσίευση και 
εως 4 δημοσιεύσεις. 
Η συνολική βαθμολόγηση θα 
προκύπτει από τον τύπο: Αριθμός 
Μαθημάτων/4*40+μήνες/10*40+αρι 
θμός δημοσιεύσεων/4*40≤40 
Συνδυαστικά δεν μπορεί να ξεπερνά 
τα 40 μόρια. 

4 

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. 

8 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
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Συνεπώς, ο υποψήφιος καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα και 
επομένως, ανεξαρτήτως της μή υποβολής άλλης υποψηφιότητας, η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την 
αποδοχή της πρότασης του υποψηφίου κ. Δημήτριου-Βασίλειου Πανταζάτου και την επιλογή του για την πλήρωση της 
θέσης με κωδικό 05, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 20.009,08€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες 
αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ5 και ΕΕ6. 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
 
 
 
 
 

Νεκτάριος Κοζύρης Διονύσιος Πνευματικάτος Γεώργιος Γκούμας 
Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΕΜΠ Αν. Καθηγητής ΕΜΠ 
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Σύμφωνα και με το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής, το ΔΣ εγκρίνει την επιλογή: 

1. Για την Θέση με κωδικό 06 τον κ Δημήτριο-Βασίλειο Πανταζάτο 
 

 
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. Ιωάννης Βασιλείου και το Ε.Υ.  του Έργου, Καθ. κ. Κοζύρης Νεκτάριος, όπως 

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

πρωτ. 8809/19-05-2021  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 

Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ 
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 
 


