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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υ-

πολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, 

στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 06-12-2018/ Αρ. Πρωτ: 26117 Πρόσκλησης του Διευ-

θυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Ομότ. Kαθ. Ιωάννη Βασιλείου. 

   

   

Θέμα: 5.5 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εν-
σωμάτωση αυτόματων οχημάτων στον αστικό συγκοινωνιακό ιστό» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030458, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 
68005000 και Ε.Υ. τον τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ, κ. Ουζούνογλου Νικόλαο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπο-

λογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 28-11-2018 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής αξιολόγη-

σης και επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εν-

σωμάτωση αυτόματων οχημάτων στον αστικό συγκοινωνιακό ιστό», ακρωνύμιο «AVINT» και κωδικό 

Πράξης MIS: 5030458, 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 ο-

ποίου έχει ως ακολούθως: 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «AVINT» 

 
Τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενσωμάτωση 
αυτόματων οχημάτων στον αστικό συγκοινωνιακό ιστό» ακρωνύμιο «AVINT» και κωδικό Πράξης MIS: 
5030458 της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α΄ κύκλου της 
Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ, κ. Ουζούνογλου Νικόλαο , το οποίο χρηματοδο-
τείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ορίσθηκαν δυνάμει της από 19-10-2018 απόφασης του ΔΣ (θέμα: 
7.2) του ΕΠΙΣΕΥ,  
 
Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ,Πρόεδρος 
Γεώργιος Ματσόπουλος, Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Μέλος 
Δήμητρα Κακλαμάνη, Καθηγήτριας ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Μέλος 
 
συνεδρίασαν σήμερα, Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11.00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν σύμφωνα 
με την από 8/11/2018 και αρ. πρωτ. 23181 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότα-
σης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου» εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή, 23-11-2018 και ώρα: 15:00 
και να διατυπώσουν πρόταση προς το Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων που 
εξασφαλίζουν την άρτια εκπλήρωση των απαιτήσεων του ανωτέρου έργου.  
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την από 26-10-2018 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.3), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος 
2. την με ΑΠ 23181 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
3. τους κανόνες διαχείρισης του έργου 
και έχοντας μελετήσει τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που υποβλήθηκαν κάλε-
σε 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. 
 
Συνολικά υποβλήθηκαν 4 εμπρόθεσμες υποψηφιότητες για τις θέσεις που προκηρύχτηκαν από τους κ.κ.  
 
A. Αντωνακοπούλου, για τη θέση με κωδικό 1 με αρ. πρωτ. 24391 και ημερομηνία 21/11/2018  
A. Ρήγο, για τη θέση με κωδικό 2 με αρ. πρωτ. 24403 και ημερομηνία 21/11/2018  
A. Μπαλλή, για τις θέσεις με κωδικό 1, 2 και 3 με αρ. πρωτ. 24762 και ημερομηνία 23/11/2018  
Αικ. Παγκλέ, για τη θέση με κωδικό 3 με αρ. πρωτ. 24818 και ημερομηνία 23/11/2018  
 
Ειδικότερα: 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-
φέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  
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Για τη θέση με κωδικό 1, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Α.Αντωνακοπούλου 24391/21-11-2018 

2 Α. Μπαλλής  24762/23-11-2018 

 
Η πρόταση του Α. Μπαλλή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. Ωστόσο, από τον έλεγχο του φακέλου και των δικαιο-
λογητικών συμμετοχής, προέκυψε ότι ο υποψήφιος δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα καθώς 
δε διαθέτει Διδακτορικό τίτλο. Συνεπώς, o εν λόγω υποψήφιος δεν βαθμολογείται και αποκλείεται από τη 
διαδικασία επιλογής για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 1. 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης από τον έλεγχο του βιογραφικού σημειώματος  και λοιπών δικαιολογητικών της 
υποψήφιας Α. Αντωνακοπούλου διαπιστώνει ότι η υποβληθείσα πρότασή της εξασφαλίζει την άρτια εκπλή-
ρωση των απαιτήσεων του Έργου και πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους όρους 
της προκήρυξης, διότι:  
 
Η κα. Αντωνακοπούλου διαθέτει από το 2006 δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ του 
Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ το Νοέμβριο 2014 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών του ΕΜΠ. Από το 2008 έχει εμπειρία σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Οκτώβριο 2015 συνεργάζεται σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση σε θέματα συνεργατικών και ευφυών συστημάτων μεταφορών (έργα TEAM και NeMo). Δι-
αθέτει δώδεκα ερευνητικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή επι-
στημονικά συνέδρια με κριτές σε θέματα ασφάλειας επικοινωνιών.  
Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη και της προφορικής συνέντευξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2018 στις 
10:00. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για την υ-
ποψήφιο ως κατωτέρω: 
 

Κωδικός 
Θέσης  

Ονοματεπώ-
νυμο Υποψη-
φίου  

Προηγού-
μενη εργα-
σιακή ε-
μπειρία σε 
σχεδίαση 
και ανάπτυ-
ξη συστη-
μάτων υπο-
βοήθησης 
και αυτομα-
τοποίησης 
οδήγησης 

Προηγού-
μενη συμ-
μετοχή σε 
έργα που 
περιλαμβά-
νουν πιλο-
τικές δοκι-
μές αυτο-
ματοποιη-
μένης οδή-
γησης 

Εμπειρία σε 
ερευνητικά 
προγράμ-
ματα, πέραν 
της υπο-
χρεωτικής 

Συνολική 
εκτίμηση 
βιογραφι-
κού 

Συνέντευξη Συνολική 
Βαθμο-
λογία  

1  Αννα Αντωνα-
κοπουλου 

35 10  5 10 35 95 

 
Συνεπώς, η υποψήφια καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα προσόντα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πρόσθετα 
επιθυμητά προσόντα και με δεδομένο, η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρό-

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Συνεργαζόμενος Ερευνητής 

Απαιτούμενα Τυπι-
κά Προσόντα: 

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή άλλο συναφές από ανώτατη σχολή  

- 3ετή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα 

- Διδακτορικός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο 

Πρόσθετα Επιθυμη-
τά Προσόντα: 

- Εμπειρία σε θέματα συνεργατικών και ευφυών συστημάτων μεταφορών, συστη-
μάτων υποβοήθησης και αυτοματοποίησης οδήγησης, αξιολόγηση συστημάτων 

- Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, πέραν της υποχρεωτικής 

- Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση 
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τασης της υποψήφιας Άννας Αντωνακοπούλου και την επιλογή της για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 1, 
με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 93.000,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εξής εργασίες αρμοδιότη-
τος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου Σχεδιασμός της προτεινόμενης γραμμής μεταφοράς επιβατών με αυτοματο-
ποιημένα οχήματα στην πόλη των Τρικάλων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 1, Συντονισμός εργασιών 
για την προετοιμασία της υποδομής για τη λειτουργία της γραμμής μεταφοράς επιβατών με αυτοματοποιη-
μένα οχήματα στην πόλη των Τρικάλων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 2, Προετοιμασία αυτοματοποι-
ημένων οχημάτων και έλεγχος συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας στα πλαίσια 
της Ενότητας Εργασίας 3, Μεθοδολογία εκτέλεσης πιλοτικών δοκιμών και συντονισμός συλλογής δεδομέ-
νων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4, Ανάλυση δεδομένων από τις πιλοτικές δοκιμές και εκτίμηση επι-
πτώσεων, από τη χρήση αυτοματοποιημένων οχημάτων για μεταφορά επιβατών στα πλαίσια της Ενότητας 
Εργασίας 5, Προτάσεις για χρήση αυτοματοποιημένων οχημάτων σε πρόσθετες γραμμές μεταφοράς επιβα-
τών και σε άλλες χρήσεις στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 6. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-
φέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  
 

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

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Α. Ρήγος 24403/21-11-2018 

2 Α. Μπαλλής 24762/23-11-2018 

 
Η πρόταση του Α. Μπαλλή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. Ωστόσο, από τον έλεγχο του φακέλου και των δικαιο-
λογητικών συμμετοχής, προέκυψε ότι ο υποψήφιος δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα καθώς 
δε διαθέτει Διδακτορικό τίτλο. Συνεπώς, o εν λόγω υποψήφιος δεν βαθμολογείται και αποκλείεται από τη 
διαδικασία επιλογής για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 2. 

 
Η επιτροπή αξιολόγησης από τον έλεγχο του βιογραφικού σημειώματος  και λοιπών δικαιολογητικών του 
υποψήφιου Α.Ρήγου διαπιστώνει ότι η υποβληθείσα πρότασή του εξασφαλίζει την άρτια εκπλήρωση των 
απαιτήσεων του Έργου και πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους όρους της προ-
κήρυξης, διότι:  
 
Ο κ. Ρήγος διαθέτει από το 2004 Πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενώ τον 

Απρίλιο 2017 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2012 εργάζεται σε ερευνητικά έργα (ISLA, BEACHTOUR, AEGIS). Δια-
θέτει είκοσι τρεις ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή επιστημονικά 
συνέδρια με κριτές με αντικείμενο την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης νευρωνικών δικτύων 
για διάφορες εφαρμογές.  
 
Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη και της προφορικής συνέντευξης, η οποία πραγματοποιήθηκε 27 Νοεμβρίου 2018 στις 11:00. 
Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο 
ως κατωτέρω: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 Συνεργαζόμενος Ερευνητής 

Απαιτούμενα Τυπι-
κά Προσόντα: 

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή άλλο συναφές από ανώτατη σχολή  

- 3ετή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα 

- Διδακτορικός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο 

Πρόσθετα Επιθυμη-
τά Προσόντα: 

- Εμπειρία σε θέματα συνεργατικών και ευφυών συστημάτων μεταφορών, συστη-
μάτων υποβοήθησης και αυτοματοποίησης οδήγησης, αξιολόγηση συστημάτων 

- Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, πέραν της υποχρεωτικής 

- Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση 
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Κωδικός 
Θέσης  

Ονοματεπώ-
νυμο Υποψη-
φίου  

Προηγού-
μενη εργα-
σιακή ε-
μπειρία σε 
σχεδίαση 
και ανάπτυ-
ξη συστη-
μάτων υπο-
βοήθησης 
και αυτομα-
τοποίησης 
οδήγησης 

Προηγού-
μενη συμ-
μετοχή σε 
έργα που 
περιλαμβά-
νουν πιλο-
τικές δοκι-
μές αυτο-
ματοποιη-
μένης οδή-
γησης 

Εμπειρία σε 
ερευνητικά 
προγράμ-
ματα, πέραν 
της υπο-
χρεωτικής 

Συνολική 
εκτίμηση 
βιογραφι-
κού 

Συνέντευξη Συνολική 
Βαθμο-
λογία  

2  Αναστάσιος 
Ρήγος 

35 0 5 10 40 90 

 
 
Συνεπώς, ο υποψήφιος καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα προσόντα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πρόσθε-
τα επιθυμητά προσόντα και η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του 
υποψήφιου Α. Ρήγου και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 2, με ανώτατο όριο αμοι-
βής το ποσό των 72.000 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου 
Συμμετοχή σε προετοιμασία της υποδομής για τη λειτουργία της γραμμής μεταφοράς επιβατών με αυτομα-
τοποιημένα οχήματα στην πόλη των Τρικάλων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 2, Προετοιμασία αυτομα-
τοποιημένων οχημάτων και έλεγχος συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας στα 
πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3, Ανάλυση δεδομένων από τις πιλοτικές δοκιμές και εκτίμηση επιπτώσεων 
από τη χρήση αυτοματοποιημένων οχημάτων για μεταφορά επιβατών στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 
5, Προτάσεις για χρήση αυτοματοποιημένων οχημάτων σε πρόσθετες γραμμές μεταφοράς επιβατών και σε 
άλλες χρήσεις στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 6.  
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-
φέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  
 

 
Για τη θέση με κωδικό 3, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Αικ. Παγκλέ  24818/23-11-2018 

2 Α. Μπαλλής 24762/23-11-2018 

 
Και οι δύο προτάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ από τον έλεγχο των φακέλων συμμετοχής και την δι-
ενεργηθείσα συνέντευξη προέκυψε ότι και οι δύο υποψήφιοι πληρούν τα τυπικά και επιθυμητά προσόντα. 
 
Ειδικότερα: 
 
Ο κ. Μπαλλής διαθέτει από το 2004 Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 2010 Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Πλη-
ροφορική Επιστημών Ζωής από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 2010 συνεργάζεται σε ερευνητικά έργα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 Συνεργαζόμενος ερευνητής 

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή άλλο συναφές από ανώτατη σχολή  

- 2ετή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

- Εμπειρία σε θέματα συνεργατικών και ευφυών συστημάτων μεταφορών, συ-
στημάτων υποβοήθησης και αυτοματοποίησης οδήγησης, αξιολόγηση συστη-
μάτων 

- Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, πέραν της υποχρεωτικής 
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μεταξύ άλλων σε θέματα ευφυών συστημάτων μεταφορών και αυτοματοποιημένων οχημάτων (ΤΕΑΜ, 
CITYMOBIL2).  
 
Η κα. Παγκλέ διαθέτει από το 2005 δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών από 
το Πανεπιστήμιο Πατρών. Συνεργάζεται σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
από το 2005 σε θέματα συνεργατικών και ευφυών συστημάτων μεταφορών, συστημάτων υποβοήθησης και 
αυτοματοποίησης οδήγησης και αξιολόγηση τέτοιων συστημάτων (AIDE, TELEFOT, ΤΕΑΜ,  AutoNet030, 
iMOVE). Διαθέτει είκοσι δύο ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές.  
 
Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη και της προφορικής συνέντευξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2018 στις 
12:00 και 13:00. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων 
για τους υποψήφιους ως κατωτέρω: 

 

Κωδικός 
Θέσης  

Ονοματεπώ-
νυμο Υποψη-
φίου  

Προηγού-
μενη εργα-
σιακή ε-
μπειρία σε 
σχεδίαση 
και ανάπτυ-
ξη συστη-
μάτων υπο-
βοήθησης 
και αυτομα-
τοποίησης 
οδήγησης 

Προηγού-
μενη συμ-
μετοχή σε 
έργα που 
περιλαμβά-
νουν πιλο-
τικές δοκι-
μές αυτο-
ματοποιη-
μένης οδή-
γησης 

Εμπειρία σε 
ερευνητικά 
προγράμ-
ματα, πέραν 
της υπο-
χρεωτικής 

Συνολική 
εκτίμηση 
βιογραφι-
κού 

Συνέντευξη Συνολική 
Βαθμο-
λογία  

3 Αθανάσιος 
Μπαλλής 

25 5 4 8 30 72 

3  Αικατερίνη 
Παγκλέ 

35 10 5 10  38 98 

 
Η κυρία Παγκλέ διαθέτει εμπειρία 13 ετών σε ερευνητικά προγράμματα έναντι 8 του κου. Μπαλή και έχει 
συμμετάσχει σε 5 έργα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος έργου έναντι 2 του κυρίου Μπαλή. Επίσης η 
κυρία Παγκλέ έχει σημαντικό αριθμό ερευνητικών δημοσιεύσεων σε συναφή αντικείμενα. Λαμβάνοντας υπ’ 
όψη τη μοριοδότηση, η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την υποψήφια Αικ. Παγκλέ για την κάλυψη της θέ-
σης με κωδικό 3, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 69.000 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες 
αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου Συμμετοχή σε προετοιμασία αυτοματοποιημένων οχημάτων και 
έλεγχος συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας στα πλαίσια της Ενότητας Εργασί-
ας 3, Ανάλυση δεδομένων από τις πιλοτικές δοκιμές και εκτίμηση επιπτώσεων από τη χρήση αυτοματοποι-
ημένων οχημάτων για μεταφορά επιβατών στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 5, Προτάσεις για χρήση αυ-
τοματοποιημένων οχημάτων σε πρόσθετες γραμμές μεταφοράς επιβατών και σε άλλες χρήσεις στα πλαίσια 
της Ενότητας Εργασίας 6. 
 
 
Τα μέλη της Επιτροπής:  
 

1. Νικόλαος Ουζούνογλου 
 

2. Γεώργιος Ματσόπουλος 
 

3. Δήμητρα Κακλαμάνη 
 

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

- Α. Αντωνακοπουλου, για τη Θέση 1 

- Α. Ρήγος, για τη Θέση 2 

- Αικ. Μπακλέ, για τη Θέση 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 γρα-

φείων 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. 

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 γνω-

μοδότησή 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. Ν. Ουζούνογλου , όπως 

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

πρωτ. 23181 /08-11-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 
Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 

 

 
 


