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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει 

της από 29-10-2018/Αρ. Πρωτ: 21805 Πρόσκλησης του Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Ομότ. Kαθ. Ιωάννη Βασιλείου. 

   

Θέμα: 5.1 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018», κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 61111701 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 26-10-2018 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 

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

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018», αποφασίζει την έγκριση του 

ακόλουθου Πρακτικού Αξιολόγησης, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ME  Αρ. Πρωτ. 18286/28-9-2018 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  61111701 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Ερευνητής Δρ. Δημήτριος Καλογεράς 
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Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων που 

ορίστηκε με την από 31-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα 7.1) , αποτελούμενη από τους: 

1. Καθ. Συκάς Ευστάθιος, Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Αναπλ. Καθ. Γεωργιλάκης Παύλος, Μέλος Επιτροπής 

3. Δρ. Καλογεράς Δημήτριος, Ερευνητής Β’ ΕΠΙΣΕΥ, Μέλος Επιτροπής 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την από 31-08-2018 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.2), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

2. την με ΑΠ 18286/28-9-2018 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:  

 
 

Για τη θέση με κωδικό 1, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 19912/11-10-2018 

 

Επιπροσθέτως , όπως προέκυψε από την διενεργηθείσα συνέντευξη, η προηγούμενη εμπειρία του 

υποψηφίου στο ΠΣΔ αφορούσε την επιτόπια αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών καθώς και την 

επαναλειτουργία κωδικών χρήσης, λειτουργίες που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, 

Ομοίως προέκυψε ότι δεν είναι εξοικειωμένος με την εξ αποστάσεως (τηλεφωνική) υποστήριξη χρηστών του 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 
Συνεργάτης Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τεχνικής Υποστήριξης από Απόσταση Σχολικών 
Μονάδων (αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός έως 3.150,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης) 

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

 Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος (ΠΕ/ΤΕ) Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή 
άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών ή 
Τμημάτων Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας. 
• 5ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη υποδομών ΤΠΕ 
• 2ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

Η πρόταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. Από τον έλεγχο του φακέλου προκύπτει ότι ο υποψήφιος καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα επιθυμητά προσόντα. Ο υποψήφιος είναι μέλος ΕΤΕΠ στο κέντρο 

δικτύων του ΕΜΠ και για την απασχόληση του στη θέση απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα 

με το άρθρο 31 Ν.3528/2007 από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η δυνατότητα του υποψηφίου να 

παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη (τεχνική υποστήριξη από Απόσταση) στις Σχολικές Μονάδες κατά τις ώρες 

λειτουργίας των σχολείων . 
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ΠΣΔ όσον αφορά στη λειτουργία των τοπικών δικτύων, εφαρμογών και υπηρεσιών του σχολικού δικτύου, ενώ 

δε ήταν σε θέση να απαντήσει σε ερωτήσεις της Επιτροπής αναφορικά με συνήθη τεχνικά ζητήματα που 

ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του σχολικού δικτύου και απαιτούν εξαποστάσεως επίλυση. Δεδομένου του 

μικρού διαθέσιμου χρονικού διαστήματος παροχής της τεχνικής υποστήριξης (2 περίπου μήνες) δεν υπάρχει 

χρονικό περιθώριο για την εκπαίδευση του υποψηφίου και ως εκ τούτου δεν προκρίνεται για την κάλυψη της 

θέσης. 

Συνεπώς η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει να αποβεί άγονη η διαδικασία επιλογής υποψηφίου στα πλαίσια 

της με αριθμό πρωτ. 18286/28-9-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 1.  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

 

 
Για τη θέση με κωδικό 2, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ 19991/11-10-2018 

2 ΑΡΗΣ ΝΤΟΡΝΤΑΣ 20329/15-10-2018 

 
 

Και οι δύο προτάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ από τον έλεγχο των φακέλων συμμετοχής και 

προέκυψε ότι και η δεύτερη υποψήφια πρόταση δεν πληροί τα τυπικά προσόντα για προϋπηρεσία στο 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ως εκ τούτου δεν διενεργήθηκε συνέντευξη. 

Η πρώτη πρόταση είναι ταυτόσημη με αυτή για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 1 και ως προς την αξιολόγηση της 

παραπέμπουμε στα όσα αναφέρονται ανωτέρω για τον ίδιο υποψήφιο αναφoρικά με την υποψηφιότητά του 

για τη  θέση με κωδικό 1. 

Συνεπώς η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει να αποβεί άγονη η διαδικασία επιλογής υποψηφίου στα πλαίσια 

της με αριθμό πρωτ. 18286/28-9-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 2.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 
Συνεργάτης Τεχνικής Υποστήριξης από Απόσταση Σχολικών Μονάδων (αριθμός 
συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 3.150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης) 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Απόφοιτος Λυκείου 

 5ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη Συστημάτων 
Υπολογιστών και Δικτύων 

 2ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου 

 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

   Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Σπουδαστής ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμημάτων Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή 
Πληροφορικής ή αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου 

 Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα. 
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Για τη θέση με κωδικό 3, υποβλήθηκε η κάτωθι υποψηφιότητα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΥΙΤΣΗΣ 19853/10-10-2018 

 
Η υποψηφιότητα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. Ο υποψήφιος καλύπτει όλα τα ζητούμενα τυπικά και πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα. Από τη συνέντευξη που διενεργήθηκε επιβεβαιώθηκε η συνάφεια της εμπειρίας του 

υποψηφίου με το αντικείμενο της θέσης λόγω της μακροχρόνιας ενασχόλησής του σε θέματα υποστήριξης 

υπηρεσιών content filtering στο πλαίσιο του ΠΣΔ. Ο υποψήφιος είναι μέλος ΙΔΑΧ στο κέντρο δικτύων του ΕΜΠ 

και θα χρειαστεί άδεια από το ΕΜΠ προκειμένου να απασχοληθεί εκτός ωραρίου στην εν λόγω θέση. Η 

Υποστήριξης Υπηρεσίας ελέγχου Περιεχομένου content filtering δεν είναι αναγκαίο να παρέχεται κατά το 

ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

Συνεπώς η Επιτροπή Αξιολόγησης προκρίνει τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία επιλογής στα πλαίσια της με 

αριθμό πρωτ. 101/11-01-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 3.  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 
Συνεργάτης Υποστήριξης Υπηρεσίας ελέγχου Περιεχομένου content 
filtering (αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός έως 10.500,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

 Απόφοιτος Πολυτεχνικής σχολής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή/και 
Μηχανικού Πληροφορικής ή 

 αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

 2ετής εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών 
με λειτουργικού σύστημα FreeBSD Υπολογιστών και Δικτύων 

 2 ετής εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη υπηρεσιών ΠΣΔ του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

   Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 
Συνεργάτης Υποστήριξης Υπηρεσίας Κατάλογου, πιστοποίησης και 
εξουσιοδότηση χρηστών (LDAP & Radius) (αριθμός συμβάσεων έως 1, 
προϋπολογισμός έως 10.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

 Απόφοιτος Πολυτεχνικής σχολής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή/και 
Μηχανικού Πληροφορικής ή 

 αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

 2ετής εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών 
με λειτουργικού σύστημα FreeBSD Υπολογιστών και Δικτύων 

 4 ετής εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη υπηρεσιών ΠΣΔ του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

   Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
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Για τη θέση με κωδικό 4, υποβλήθηκε η κάτωθι υποψηφιότητα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ 19852/10-10-2018 

 
Η υποψηφιότητα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. Ο υποψήφιος καλύπτει όλα τα ζητούμενα τυπικά και πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα. Από τη συνέντευξη που διενεργήθηκε επιβεβαιώθηκε η συνάφεια της εμπειρίας του 

υποψηφίου με το αντικείμενο της θέσης λόγω της μακροχρόνιας ενασχόλησής του σε θέματα υποστήριξης 

υπηρεσιών καταλόγου στο πλαίσιο του ΠΣΔ. Ο υποψήφιος είναι ΙΔΑΧ ΕΜΠ και θα χρειαστεί άδεια από το 

ΕΜΠ προκειμένου να απασχοληθεί εκτός ωραρίου στην εν λόγω θέση. Η Υποστήριξης Υπηρεσίας Καταλόγου 

δεν είναι αναγκαίο να παρέχεται κατά το ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

 

Συνεπώς η Επιτροπή Αξιολόγησης προκρίνει τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία επιλογής στα πλαίσια της με 

αριθμό πρωτ. 18286/28-9-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 4.  

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

ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης της απόφασης κατακύρωσης αποτελεσμάτων 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 λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. 

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 προσκομίζοντας την απαιτούμενη άδεια απασχόλησης εκτός 

ωραρίου. Τυχόν υποβολή ένστασης για μια από τις προκηρυσσόμενες θέσεις δεν κωλύει την υπογραφή 

σύμβασης για τις υπόλοιπες. 

 
Η  Επιτροπή Αξιολόγησης        

Ευστάθιος Συκάς , Καθηγητής ΕΜΠ,  Πρόεδρος Επιτροπής 

Παύλος Γεωργιλάκης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος Επιτροπής 

Δημήτριος  Καλογεράς, Ερευνητής Β’ ΕΠΙΣΕΥ, Μέλος Επιτροπής 

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

 

 

Σύμφωνα και με το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής, το ΔΣ εγκρίνει την επιλογή των υποψηφίων για τις 

θέσεις, ως κάτωθι: 

Θέση 1: Η διαδικασία αποβαίνει άγονη 

Θέση 2: Η διαδικασία αποβαίνει άγονη 

Θέση 3: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΥΙΤΣΗΣ 

Θέση 4: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ 

 

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  
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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 Ερευνητής ΕΠΙΣΕΥ Δρ. Δημήτριος 

Καλογεράς, όπως προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υπ’ αριθμόν πρωτ. 11309/19-07-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό 

του Έργου. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 
Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 
 


