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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
της 28-12-2018 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 27-12-2018/ Αρ. Πρωτ: 29305 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 
Υποστήριξης Αποφάσεων βασισμένο σε Ραδιογονιδιώματα (Radiogenomics) για τη θεραπευτική διαχείριση 
ασθενών με καρκίνο ωοθηκών - DESTINY», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031684, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005200 και Ε.Υ. τον τον 
Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιο Ματσόπουλο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 19-12-2018 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 

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

«Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων βασισμένο σε Ραδιογονιδιώματα (Radiogenomics) για τη θεραπευτική 

διαχείριση ασθενών με καρκίνο ωοθηκών - DESTINY» 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 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 "Σύστημα 

Υποστήριξης Αποφάσεων βασισμένο σε Ραδιογονιδιώματα (Radiogenomics) για τη θεραπευτική διαχείριση 

ασθενών με καρκίνο ωοθηκών (DESTINY)”, 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 από 26-10-2018 απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ,  

1. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιος Ματσόπουλος 

2. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Βασίλης Ασημακόπουλος 

3. Αν. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Δημήτρης Ασκούνης 

συνεδρίασαν σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 9.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν  τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από 

29-11-2018/Αρ. πρωτ: 25225  «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης 

σύμβασης μίσθωσης έργου» για την πλήρωση έξι θέσεων για το ανωτέρω έργο με τίτλο «DESTINY». 

 

Αναλυτικά: 

Υποψηφιότητες υπέβαλαν σε έντυπη μορφή και μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας την Παρασκευή 14-12-

2018, ώρα 15:00, οι ακόλουθοι ανά κωδικό θέσης: 

 
 Για τη Θέση με κωδικό 1: Έμπειρος Ερευνητής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Έμπειρος Ερευνητής 

Απαιτούμενα 
Προσόντα: 

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
ή ανάλογων τμημάτων Πολυτεχνικών σχολών  

- Διδακτορικό στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής Μηχανικής 
- Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 10ετούς διάρκειας σε ερευνητικά έργα 

Βιοϊατρικής Μηχανικής  

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

- Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη αλγορίθμων για την επεξεργασία 
και ανάλυση ιατρικών δεδομένων 

- Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνικών τρισδιάστατης 
απεικόνισης ιατρικών οργάνων 

- Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο 
- Γνώση γλωσσών προγραμματισμού όπως C, C++, κλπ. καθώς και 

λογισμικών επεξεργασίας δεδομένων όπως ενδεικτικά Matlab, κλπ. 
- Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 

 

 

1. Θεόδωρος Οικονομόπουλος, Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Δρ ΕΜΠ 

Ο κ. Θεόδωρος Οικονομόπουλος (αριθμός πρωτοκόλλου αιτήματος υποβολής υποψηφιότητας: 26953 

ημερομηνία 12/12/2018) είναι Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, αποφοιτήσας από το Τμήμα Ηλεκτρονικής 

Μηχανολογίας και Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Aston του Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, όπου συνέχισε τις Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της Τεχνολογίας του Διαδικτύου το 2003. 

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 2014 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ του ΕΜΠ στο αντικείμενο της 

Βιοϊατρικής Μηχανικής. 
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Έχει εργασθεί με συμβάσεις έργου για 15 χρόνια, σε πολλά ερευνητικά έργα του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ στο 

αντικείμενο της Βιοϊατρικής Μηχανικής Τεχνολογίας και έχει μεγάλη γνώση των αντικειμένων της επεξεργασίας 

ιατρικών δεδομένων και τρισδιάστατων μοντέλων, τεχνικών μετάδοσης ιατρικών δεδομένων, ανάπτυξης 

κατανεμημένων εφαρμογών υγείας  που είναι απαιτούμενα της προκηρυχθείσας θέσης, όπως αποδεικνύεται 

από τη συμμετοχή του σε σχετικού αντικειμένου έργα. Επίσης, έχει αρκετά μεγάλο δημοσιευμένο ερευνητικό 

έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά αναφέρονται “A review of Five Automatic Point 

Correspondence Methods for Application on Medical Images”, “Geometry-based vs. intensity-based medical 

image registration: A comparative study on 3D CT data”, “3D dental image registration using exhausting 

deformable models: a comparative study”, “Medical imaging correction: a comparative study of five contrast 

and brightness matching methods”, “Image contrast enhancement through regional application of partitioned 

iterated function systems”  κ.α. -), καθώς και εργασίες στα πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων 

ενδεικτικά αναφέρονται BIOENG ’15, IPTA 2014, International Conference on Information Technology and 

Applications in Biomedicine κ.α.) με κριτές. Ακόμα, έχει εξαιρετική γνώση των γλωσσών προγραμματισμού C#, 

C++, C, Java, Javascript, Visual Basic, Ada & Miranda. 

Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως 

κατωτέρω: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις 
Βαθμός / 
μέγιστο  

Τελικός 
Βαθμός 

(=βαθμός * 
Βάρος 

κριτηρίου) 

1 
Επιστημονική Επάρκεια 
(Βάρος κριτηρίου 30%) 

 Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
(master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές 
με το προς ανάθεση έργο] 

10/10 30 

2 
 Επιθυμητά Προσόντα 
(Βάρος κριτηρίου 40%) 

 Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος 
συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα 

10/10 40 

3 

Εμπειρία (πέραν της 
ελάχιστης 
απαιτούμενης) (Βάρος 
κριτηρίου 20%) 

 Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές 
αντικείμενο. 
Βαθμός 2 για κάθε χρόνο ερευνητικής 
εμπειρίας 

10 20 

4 

Συνολική αποτίμηση της 
εικόνας του υποψηφίου 
συνεργάτη (Βάρος 
κριτηρίου 10%) 

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της 
υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται 
μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από 
τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 
επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές 
επιδόσεις του υποψηφίου συνεργάτη και από 
την συνέντευξη (εάν η τελευταία 
πραγματοποιηθεί) 

0/10 
ΔΕΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  90 

 

Επομένως, ο εν λόγω υποψήφιος καλύπτει επαρκώς τα απαιτούμενα και πρόσθετα επιθυμητά προσόντα και 

ανεξαρτήτως μη υποβολής άλλης υποψηφιότητας η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή 

της πρότασης του υποψηφίου κ. Θεόδωρου Οικονομόπουλου και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης 

με κωδικό 01, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 34.500,00€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες 

αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου, στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4 και ΕΕ5. 
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 Για τη Θέση με κωδικό 2: Έμπειρος Ερευνητής 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 Έμπειρος Ερευνητής 

Απαιτούμενα 
Προσόντα: 

- Πτυχίο Ανώτατης Σχολής 
- Διδακτορικό στο αντικείμενο της Μοριακής Βιολογίας ή/και της 

Βιοπληροφορικής 
- Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 10ετούς διάρκειας σε ερευνητικά έργα 

Βιοϊατρικής Μηχανικής και Βιοπληροφορικής 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

- Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασία και ανάλυση 
βιολογικών δεδομένων 

- Εμπειρία στη χρήση και ερμηνεία προγραμμάτων Βιοπληροφορικής  
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο 
- Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 

 
1. Ιωάννης Μακρής, Ειδίκευση στη Βιοπληροφορική και στη Μοριακή Βιολογία, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

Ο κ. Ιωάννης Μακρής, (αριθμός πρωτοκόλλου αιτήματος υποβολής υποψηφιότητας: 27042 ημερομηνία 

12/12/2018) είναι απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Μοριακή Βιολογία και 

Βιοτεχνολογία με διατριβή στην «Γονιδιακή θεραπεία του καρκίνου» από το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο 

Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1995. Το 2001 παρακολούθησε τρίμηνο πρόγραμμα στο Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Μασσαχουσέττης (MIT) της Βοστώνης στην «Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική». Παράλληλα, το 

2003, ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου στο αντικείμενο της Μοριακής Βιολογίας. 

Κατά τη διάρκεια της 20ετούς ερευνητικής του δραστηριότητας, ενδεικτικά:  απασχολήθηκε σε προγράμματα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως Eurogene, ARTreat) στις εργαστηριακές ομάδες του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, ήταν υπεύθυνος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την οργάνωση και διατήρηση της πρώτης 

τράπεζας βλαστοκυττάρων στην Αθήνα, ήταν μέλος του προγράμματος για την αποκωδικοποίηση του 

ανθρώπινου γονιδιώματος στο Τμήμα Ιατρικής και Μοριακής Γενετικής, στο Εργαστήριο Γενωμικής στο 

Λονδίνο, , πραγματοποίησε έρευνα στην κατασκευή και απομόνωνση πλασμιδίου, επεξεργασία του DNA με τη 

χρήση μικρής και μεγάλης κλίμακας κατεργασίας, χρήση ενζύμων και πηγμάτων αγαρόζης, 

ηλεκτρομετασχηματισμός και χρήσης ειδικών παλινδρομικών φορέων και φορέων κλωνοποίησης στο 

Πανεπιστήμιο Northwestern του Σικάγου, ΗΠΑ, κ.α.. Επίσης, έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά 

περιοδικά, σε συναφές αντικείμενο.   

Λόγω του αντικειμένου των μέχρι σήμερα σπουδών του, καθώς και της ερευνητικής και διδακτικής του 

εμπειρίας, έχει ήδη αποκτήσει καλή γνώση των αντικειμένων Ανάλυσης και Επεξεργασίας Βιολογικών  

Δεδομένων, Γονιδιακής θεραπείας και Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Γενετικής Μηχανικής που αποτελούν  

απαιτούμενα προσόντα της προκηρυχθείσας θέσης.  

Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως 

κατωτέρω: 

 

 

 

 

 



5 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις 
Βαθμός  / 
μέγιστο 

Τελικός 
Βαθμός 

(=βαθμός * 
Βάρος 

κριτηρίου) 

1 
Επιστημονική Επάρκεια 
(Βάρος κριτηρίου 30%) 

 Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
(master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές 
με το προς ανάθεση έργο] 

10/10 30 

2 
 Επιθυμητά Προσόντα 
(Βάρος κριτηρίου 40%) 

 Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος 
συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα 

10/10 40 

3 

Εμπειρία (πέραν της 
ελάχιστης 
απαιτούμενης) (Βάρος 
κριτηρίου 20%) 

 Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές 
αντικείμενο. 
Βαθμός 2 για κάθε χρόνο ερευνητικής 
εμπειρίας 

10 20 

4 

Συνολική αποτίμηση της 
εικόνας του υποψηφίου 
συνεργάτη (Βάρος 
κριτηρίου 10%) 

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της 
υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται 
μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από 
τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 
επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές 
επιδόσεις του υποψηφίου συνεργάτη και από 
την συνέντευξη (εάν η τελευταία 
πραγματοποιηθεί) 

0/10 
ΔΕΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  90 

 
 

Επομένως, ο υποψήφιος καλύπτει επαρκώς τα απαιτούμενα και πρόσθετα επιθυμητά προσόντα και 

ανεξαρτήτως μη υποβολής άλλης υποψηφιότητας η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή 

της πρότασης του υποψηφίου κ Ιωάννη Μακρή και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 02, 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 10.000,00€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ 

στην Ομάδα Έργου, στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1 και ΕΕ2. 

 

Για τη Θέση με κωδικό 3: Ερευνητής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 Ερευνητής 

Απαιτούμενα 
Προσόντα: 

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
ή ανάλογων τμημάτων Πολυτεχνικών σχολών  

- Διδακτορικό στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής Μηχανικής 
- Ερευνητική Εμπειρία τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας στο σχεδιασμό και 

ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

- Εμπειρία στην αναγνώριση βιοδεικτών 
- Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών / συστημάτων βιοπληροφορικής 
- Μεταπτυχιακός τίτλος 
- Γνώση γλωσσών προγραμματισμού όπως C, C++, κλπ. καθώς και 

λογισμικών επεξεργασίας δεδομένων όπως ενδεικτικά Matlab, κλπ. 
- Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 
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1. Αριστέα – Ιωάννα Φίλντιση, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, Διδάκτωρ ΕΜΠ 

Η κα. Αριστέα – Ιωάννα Φίλντιση, (αριθμός πρωτοκόλλου αιτήματος υποβολής υποψηφιότητας: 26958 

ημερομηνία 12/12/2018)  είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών αποφοιτήσα από το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μετά την απόκτηση του πτυχίου της το 2012, συνέχισε τις σπουδές και το 2018 

ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή από το ΕΜΠ στο αντικείμενο τη Βιοϊατρικής Μηχανικής με θέμα 

«Ανάπτυξη Τεχνικών Επεξεργασίας Δεδομένων στην Αντικαρκινική Θεραπεία και τη Μεταβολομική». 

Έχει απασχοληθεί τα τελευταία 6 χρόνια σε ερευνητικά έργα συναφούς αντικειμένου με το προκηρυσσόμενο, 

στην εργαστηριακή ομάδα Βιοϊατρικής Πληροφορικής (Bio-MIG) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 

συγκεκριμένα στα εξής ερευνητικά έργα: “Development of a technique for the in silico drug design of Anti-body-

Drug Conjugates, a category of targeted anticancer therepautic agents” και “Development of a methodology for 

the automated metabolite identification in Proton Nuclear Magnetic Resonance spectra”. Επίσης, έχει 

δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (”State-of-the-Art GPGPU Applications in 

Bioinformatics”, “3D Structural Bioinformatics of Proteins and Antibodies: State of the Art Perspectives and 

Challenges”, “State-of-the-art Neural Networks Applications in Bioinformatics”, “The antibody secondary 

structure profile search tool”), συμμετοχή σε συγγραφή βιβλίου (”A Bioinformatics Method for the Production 

of Antibody-Drug Conjugates Through Site-Specific Cysteine Conjugation”), καθώς και παρουσιάσεις εργασιών 

σε συνέδρια (BIOTECHNO 2016, BIOTECHNO 2015).  Ακόμα, έχει πολύ καλή γνώση των γλωσσών 

προγραμματισμού C/C++, Java, Javascript, PHP, HTML, CSS, Perl, Python, R, Prolog.  

Λόγω του αντικειμένου των μέχρι σήμερα σπουδών της, καθώς και της ερευνητικής και διδακτικής της 

εμπειρίας, έχει ήδη αποκτήσει καλή γνώση των αντικειμένων Σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνικών 

επεξεργασίας και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων, Αναγνώρισης βιοδεικτών και Ανάπτυξης εφαρμογών / 

συστημάτων βιοπληροφορικής που είναι απαιτούμενα της προκηρυχθείσας θέσης.  

Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για την υποψήφια ως 

κατωτέρω: 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις 
Βαθμός  / 
μέγιστο 

Τελικός 
Βαθμός 

(=βαθμός * 
Βάρος 

κριτηρίου) 

1 
Επιστημονική Επάρκεια 
(Βάρος κριτηρίου 30%) 

 Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
(master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές 
με το προς ανάθεση έργο] 
 

10/10 30 

2 
 Επιθυμητά Προσόντα 
(Βάρος κριτηρίου 40%) 

 Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος 
συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα 
 

9/10 36 

3 

Εμπειρία (πέραν της 
ελάχιστης 
απαιτούμενης) (Βάρος 
κριτηρίου 20%) 

 Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές 
αντικείμενο. 
Βαθμός 2 για κάθε χρόνο ερευνητικής 
εμπειρίας 
 

6 12 
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4 

Συνολική αποτίμηση της 
εικόνας του υποψηφίου 
συνεργάτη (Βάρος 
κριτηρίου 10%) 

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της 
υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται 
μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από 
τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 
επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές 
επιδόσεις του υποψηφίου συνεργάτη και από 
την συνέντευξη (εάν η τελευταία 
πραγματοποιηθεί) 

0/10 
ΔΕΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  78 

 
Επομένως, η υποψήφια καλύπτει επαρκώς τα απαιτούμενα προσόντα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα και ανεξαρτήτως μη υποβολής άλλης υποψηφιότητας, η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ 

του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του υποψηφίου κας Αριστέας – Ιωάννας Φίλντιση και την επιλογή του 

για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 03, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 10.000,00€ προκειμένου να 

αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, 

ΕΕ3 και ΕΕ4. 

 
 

Για τη Θέση με κωδικό 4: Νέος Ερευνητής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 Νέος Ερευνητής 

Απαιτούμενα 
Προσόντα: 

- Πτυχίο Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ή ισοδύναμο 
- Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής Μηχανικής 

τουλάχιστον 3 έτη 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

- Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας και 
ανάλυσης ιατρικών δεδομένων 

- Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων στη Βιοϊατρική 
Μηχανική  

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο 
- Γνώση γλωσσών προγραμματισμού όπως C, C++, κλπ. καθώς και 

λογισμικών επεξεργασίας δεδομένων όπως ενδεικτικά Matlab, κλπ. 

 
1. Μελέτιος Λιάσκος, Μηχανικός Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστήμιο 

Πατρών 

Ο κ. Μελέτιος Λιάσκος (αριθμός πρωτοκόλλου αιτήματος υποβολής υποψηφιότητας: 26710 ημερομηνία 

10/12/2018.) είναι Μηχανικός Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων αποφοιτήσας από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθηνών. Ακολούθως έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Ιατρικής Φυσικής και Τμήμα Ιατρικής με αντικείμενο την Ιατρική Φυσική. Από το 

2015 συνεχίζει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου και εκπονεί τη Διδακτορική του Διατριβή σε 

θέματα Βιοϊατρικής Μηχανικής με έμφαση στην ανάπτυξη Τεχνικών Επεξεργασίας Βιο-δεδομένων». 

Έχει εργαστεί ως τεχνολόγος ηλεκτρονικός στη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπείας, 

καθώς και ως εκπαιδευτής σε ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) στην ειδικότητα 

Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων (από τον 03/2012-02/2018). Πρόσθετα, έχει απασχοληθεί σε ερευνητικά έργα σε 

συναφές αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο και ειδικότερα: στα ΠΕ4 «Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγόριθμων 

ανάλυσης ιατρικών εικόνων υπεροχογραφίας και μαγνητικής τομογραφίας ήπατος» και ΠΕ5 «Αξιολόγηση 

υπολογιστικού συστήματος υποβοήθησης του έργου με τίτλο «Δια-απεικονιστικό υπολογιστικό σύστημα 

υποβοήθησης διάγνωσης αλλοιώσεων του ήπατος (από 2/2/2014-30/6/2015) στην εργαστηριακή ομάδα του 

ΤΕΙ Αθήνας. Πρόσθετα, πραγματοποίησε έρευνα σε “εμπειρικά Φαρμακοκινητικά Μοντέλα Απεικόνισης 

Μαστού με Μαγνητικό Συντονισμό”, όπου μέσω κώδικα Matlab δημιουργήθηκε κατάλληλο πρόγραμμα 
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αξιολόγησης μαστογραφικών εικόνων διαφοροποίησης καλοήθειας από κακοήθεια με χρήση MRI, στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών (από 11/2009-11/2011).  

Επίσης, έχει δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια (”Implementation of a Software 

Phantom for the Assessment of Contrast Detail in Digital Radiography”, “Empirical Pharmacokinetic Models in 

Breast MRI”, “Implementation of a software phantom for the assessment of contrast detail in digital 

radiography”). Ακόμα, έχει πολύ γνώση της γλώσσας προγραμματισμού MATLAB. 

Λόγω του αντικειμένου των μέχρι σήμερα σπουδών του, καθώς και της ερευνητικής και διδακτικής του 

εμπειρίας, έχει ήδη αποκτήσει καλή γνώση των αντικειμένων Σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνικών 

επεξεργασίας και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων και Σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων στη Βιοϊατρική 

Μηχανική που είναι απαιτούμενα της προκηρυχθείσας θέσης.  

Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως 

κατωτέρω: 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις 
Βαθμός  / 
μέγιστο 

Τελικός 
Βαθμός 

(=βαθμός * 
Βάρος 

κριτηρίου) 

1 
Επιστημονική Επάρκεια 
(Βάρος κριτηρίου 30%) 

 Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
(master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές 
με το προς ανάθεση έργο] 

8/10 24 

2 
 Επιθυμητά Προσόντα 
(Βάρος κριτηρίου 40%) 

 Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος 
συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα 

9/10 36 

3 

Εμπειρία (πέραν της 
ελάχιστης 
απαιτούμενης) (Βάρος 
κριτηρίου 20%) 

 Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές 
αντικείμενο. 
Βαθμός 2 για κάθε χρόνο ερευνητικής 
εμπειρίας 

6 12 

4 

Συνολική αποτίμηση της 
εικόνας του υποψηφίου 
συνεργάτη (Βάρος 
κριτηρίου 10%) 

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της 
υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται 
μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από 
τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 
επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές 
επιδόσεις του υποψηφίου συνεργάτη και από 
την συνέντευξη (εάν η τελευταία 
πραγματοποιηθεί) 

10/10 
ΔΕΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  82 

 
Επομένως, ο υποψήφιος καλύπτει επαρκώς τα απαιτούμενα προσόντα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα και ανεξαρτήτως μη υποβολής άλλης υποψηφιότητας, η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ 

του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του υποψηφίου κ. Μελέτιου Λιάσκο και την επιλογή του για την 

πλήρωση της θέσης με κωδικό 04, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 10.000,00 € προκειμένου να αναλάβει 

τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2 και ΕΕ3. 
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Για τη Θέση με κωδικό 5: Νέος Ερευνητής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5  Νέος Ερευνητής 

Απαιτούμενα 
Προσόντα: 

- Πτυχίο Ανώτατης Σχολής 
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων για 

τουλάχιστον 3 έτη 
- Εμπειρία στον προγραμματισμό για τουλάχιστον 3 έτη 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

- Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας και 
ανάλυσης ιατρικών δεδομένων 

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο 
- Γνώση γλωσσών προγραμματισμού όπως C, C++, κλπ. καθώς και 

λογισμικών επεξεργασίας δεδομένων όπως ενδεικτικά Matlab, κλπ. 

 
1. Μαρία – Παυλίνα Καλλά, Μαθηματικός - Προγραμματίστρια, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ 

Η κ. Μαρία – Παυλίνα Καλλά (αριθμός πρωτοκόλλου αιτήματος υποβολής υποψηφιότητας: 27628 ημερομηνία 

13/12/2018) είναι πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου ακολούθως συνέχισε τις 

Μεταπτυχιακές σπουδές της με αντικείμενο τα «Υπολογιστικά Μαθηματικά» το 2012. Από το 2013, συνεχίζει 

τις σπουδές της στο ΕΜΠ όπου και εκπονεί τη Διδακτορική της Διατριβή σε θέματα Βιοϊατρικής Μηχανικής και 

παράλληλα από το 2016, παρακολουθεί μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με 

εξειδίκευση στα Πληροφοριακά συστήματα. 

Έχει εργασθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη 

πληροφορικών συστημάτων, στην εργαστηριακή ομάδα Βιοϊατρικής Πληροφορικής (Bio-MIG) του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ παράλληλα απασχολείται ως Καθηγήτρια Προγραμματισμού στο Δήμο 

Κορινθίων από το 2014 έως σήμερα . Έχει πολύ καλή γνώση των γλωσσών προγραμματισμού C/C++, Java, 

Fortran, Matlab, HTML, Python, Prolog. Επίσης, έχει μια δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (”3D 

dental image registration using exhaustive deformable models: a comparative study”). 

Λόγω του αντικειμένου των μέχρι σήμερα σπουδών της, καθώς και της ερευνητικής και διδακτικής της 

εμπειρίας, έχει ήδη αποκτήσει καλή γνώση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης 

ιατρικών δεδομένων και στην εφαρμογή της πληροφορικής σε θέματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, που είναι 

απαιτούμενα της προκηρυχθείσας θέσης.  

 

Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για την υποψήφιο ως 

κατωτέρω: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις 
Βαθμός  / 
μέγιστο 

Τελικός 
Βαθμός 

(=βαθμός * 
Βάρος 

κριτηρίου) 

1 
Επιστημονική Επάρκεια 
(Βάρος κριτηρίου 30%) 

 Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
(master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές 
με το προς ανάθεση έργο] 

8/10 24 

2 
 Επιθυμητά Προσόντα 
(Βάρος κριτηρίου 40%) 

 Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος 
συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα 

9/10 36 

3 

Εμπειρία (πέραν της 
ελάχιστης 
απαιτούμενης) (Βάρος 
κριτηρίου 20%) 

 Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές 
αντικείμενο. 
Βαθμός 2 για κάθε χρόνο ερευνητικής 
εμπειρίας 

4 8 
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4 

Συνολική αποτίμηση της 
εικόνας του υποψηφίου 
συνεργάτη (Βάρος 
κριτηρίου 10%) 

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της 
υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται 
μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από 
τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 
επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές 
επιδόσεις του υποψηφίου συνεργάτη και από 
την συνέντευξη (εάν η τελευταία 
πραγματοποιηθεί) 

0/10 
ΔΕΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  68 

 
 
Επομένως, η υποψήφια καλύπτει επαρκώς τα απαιτούμενα προσόντα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα και ανεξαρτήτως μη υποβολής άλλης υποψηφιότητας, η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ 

του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης της υποψηφίας κας Μαρίας- Παυλίνας Καλλά και την επιλογή της για 

την πλήρωση της θέσης με κωδικό 05, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 10.000,00 € προκειμένου να 

αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου, στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1 και 

ΕΕ2. 

 
Για τη Θέση με κωδικό 6: Νέος Ερευνητής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 6  Νέος Ερευνητής 

Απαιτούμενα 
Προσόντα: 

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
ή ανάλογων τμημάτων Πολυτεχνικών σχολών  

- Τουλάχιστον 1 έτος εργασιακή/ ερευνητική εμπειρία σε θέματα 
Στατιστικής και Τεχνικών Προβλέψεων  

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

-  Εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστημάτων Αποφάσεων, 
Διοίκησης και Προβλέψεων 

- Εμπειρία σε προγραμματισμό με χρήση προγραμματιστικών γλωσσών: R 
ή/ και Python ή/και Matlab  

- Εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων και ειδικότερα MSSQL 
- Εμπειρία σε τεχνικές υλοποίησης έργων έρευνας και ανάπτυξης 
- Εμπειρία σε ομάδες έρευνας στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα 

  

 

1. Ευάγγελος Θεοδώρου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Υποψήφιος 

Διδάκτωρ ΕΜΠ 

Ο κ. Ευάγγελος Θεοδώρου (αριθμός πρωτοκόλλου αιτήματος υποβολής υποψηφιότητας: 27634 ημερομηνία 

14/12/2018) είναι απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. 

Από το 2018 συνεχίζει τις σπουδές του στο ΕΜΠ εκπονώντας Διδακτορική Διατριβή στο αντικείμενο των 

Πληροφοριακών Συστημάτων Προβλέψεων. Απασχολείται από το 2016 ως επιστημονικός δεδομένων σε 

προγράμματα για την METRO AEBE, την Dixons South East Europe Ελλάδος Α.Ε., τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων 

Ελλάδος Α.Ε. στη Μονάδα Προβλέψεων και Στρατηγικής, της σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ με αντικείμενο την 

κατασκευή μεθοδολογίας και ανάπτυξης συστήματος υποστήριξης αποφάσεων & βελτιστοποίησης 

διαδικασιών με τη χρήση τεχνικών πρόβλεψης και στατιστικής. Πρόσθετα, συμμετείχε σε ερευνητικές μελέτες 

και πειραματικές δράσεις σχετικές με τις Τεχνικές Προβλέψεων και τη Στατιστική Ανάλυση χρησιμοποιώντας 

ως εργαλεία ανάπτυξης το NET Framework, βάση δεδομένων MSSQL και τη γλώσσα στατιστικής ανάλυσης R, 

με σκοπό την ολοκλήρωση Συστημάτων Αποφάσεων Διοίκησης και προβλέψεων. 
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Λόγω του αντικειμένου των μέχρι σήμερα σπουδών του και της ερευνητικής του εμπειρίας, έχει ήδη αποκτήσει 

καλή γνώση σε Σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστημάτων Αποφάσεων, Διοίκησης και Προβλέψεων και Εμπειρία σε 

τεχνικές υλοποίησης έργων έρευνας και ανάπτυξης. 

 

Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο 

ως κατωτέρω: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 6  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις 
Βαθμός  / 
μέγιστο 

Τελικός 
Βαθμός 

(=βαθμός * 
Βάρος 

κριτηρίου) 

1 
Επιστημονική Επάρκεια 
(Βάρος κριτηρίου 30%) 

 Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
(master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές 
με το προς ανάθεση έργο] 

9/10 27 

2 
 Επιθυμητά Προσόντα 
(Βάρος κριτηρίου 40%) 

 Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος 
συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα 

10/10 40 

3 

Εμπειρία (πέραν της 
ελάχιστης 
απαιτούμενης) (Βάρος 
κριτηρίου 20%) 

 Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές 
αντικείμενο. 
Βαθμός 2 για κάθε χρόνο ερευνητικής 
εμπειρίας 

2 4 

4 

Συνολική αποτίμηση της 
εικόνας του υποψηφίου 
συνεργάτη (Βάρος 
κριτηρίου 10%) 

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της 
υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται 
μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από 
τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 
επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές 
επιδόσεις του υποψηφίου συνεργάτη και από 
την συνέντευξη (εάν η τελευταία 
πραγματοποιηθεί) 

0/10 
ΔΕΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  71 

 
Επομένως, ο υποψήφιος καλύπτει επαρκώς τα απαιτούμενα προσόντα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα και ανεξαρτήτως μη υποβολής άλλης υποψηφιότητας, η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ 

του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του υποψηφίου κ. Ευάγγελου Θεοδώρου και την επιλογή του για την 

πλήρωση της θέσης με κωδικό 06, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 36.000,00 € προκειμένου να αναλάβει 

τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου, στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4 

και ΕΕ5 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την πλήρωση των θέσεων ως κατωτέρω:  

1. Κωδικός Θέσης 1 : κ. Θεόδωρος Οικονομόπουλος 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 34.500,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ 

στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4 και ΕΕ5. 

2. Κωδικός Θέσης 2 : κ. Ιωάννης Μακρής 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 10.000, 00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος 

ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1 και ΕΕ2. 
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3. Κωδικός Θέσης 3 : κα. Αριστέα – Ιωάννα Φίλντιση 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 10.000, 00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος 

ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4. 

4. Κωδικός Θέσης 4 : κ. Μελέτιος Λιάσκος 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 10.000, 00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος 

ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2 και ΕΕ3. 

5. Κωδικός Θέσης 5 : κα. Μαρία – Παυλίνα Καλλά 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 10.000, 00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος 

ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1 και ΕΕ2. 

6. Κωδικός Θέσης 6 : κ. Ευάγγελος Θεοδώρου 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 36.000, 00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος 

ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4 και ΕΕ5. 

 

   
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 
Καθ. Γ.ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ    Καθ. Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ          Αν. Καθ. Δ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ 

                                                                         
 

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

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ εισηγείται την πλήρωση των θέσεων ως κατωτέρω:  

7. Κωδικός Θέσης 1 : κ. Θεόδωρος Οικονομόπουλος 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 34.500,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ 

στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4 και ΕΕ5. 

8. Κωδικός Θέσης 2 : κ. Ιωάννης Μακρής 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 10.000,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ 

στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1 και ΕΕ2. 

9. Κωδικός Θέσης 3 : κα. Αριστέα – Ιωάννα Φίλντιση 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 10.000,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ 

στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4. 

10. Κωδικός Θέσης 4 : κ. Μελέτιος Λιάσκος 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 10.000,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ 

στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2 και ΕΕ3. 

11. Κωδικός Θέσης 5 : κα. Μαρία – Παυλίνα Καλλά 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 10.000,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ 

στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1 και ΕΕ2. 

12. Κωδικός Θέσης 6 : κ. Ευάγγελος Θεοδώρου 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 36.000,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ 

στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4 και ΕΕ5. 

 

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 
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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 ο Ε.Υ.  του Έργου, Καθ. Γεώργιος Ματσόπουλος, όπως 

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

πρωτ. 25225 /29-11-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 
Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 


