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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

της 14-12-2018 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 
δυνάμει της από 12-12-2018/ Αρ. Πρωτ: 26905 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: 
“ENDORSE: Ολοκληρωμένη προσέγγιση προαγωγής αυτοδιαχείρισης της υγείας σε παιδιά και εφήβους 
με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 ή/και με παχυσαρκία βασισμένη σε μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και 
ανάδρασης”, κωδικό MIS: 5032804, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005300 και Ε.Υ. την Καθηγήτρια ΗΜΜΥ ΕΜΠ 
Κωνσταντίνα Νικήτα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 12-12-2018 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 
αξιολόγησης και επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με 
τίτλο “ENDORSE: Ολοκληρωμένη προσέγγιση προαγωγής αυτοδιαχείρισης της υγείας σε παιδιά και 
εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 ή/και με παχυσαρκία βασισμένη σε μηχανισμούς 
παιχνιδοποίησης και ανάδρασης”, κωδικό MIS: 5032804, 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 “ENDORSE: 
Ολοκληρωμένη προσέγγιση προαγωγής αυτοδιαχείρισης της υγείας σε παιδιά και εφήβους με 
Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 ή/και με παχυσαρκία βασισμένη σε μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και 
ανάδρασης”, 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 15-
11-2018 Aπόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (Θέμα: 7.1),  
 
1. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα, Πρόεδρος  

2. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης, Μέλος  

3. Αν. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιος Στάμου, Μέλος 
 
συνεδρίασαν σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 9.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν σύμφωνα 
με την  από 21-11-2018/ αρ. πρωτ: 24392 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών 
θέσεων συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 188.000,00 €, με σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
Ιδιωτικού Δικαίου για το ανωτέρω έργο «ENSORSE», μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας την Τετάρτη 
5-12-2018, ώρα 15:00. 
  
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
1. την από 15-11-2018 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
2. την με ΑΠ 24392/21-11-2018 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: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1     ENSORSE 01 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα:  

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού 
Πληροφορικής ή Μηχανικού H/Υ ή κάτοχος άλλου ισοδύναμου πτυχίου 5-
ετούς φοίτησης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, των 
Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.  

• Διδακτορικός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση στην Βιοϊατρική Μηχανική της 
ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.  

• Τουλάχιστον 2ετής ερευνητική εμπειρία σε Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών 
Αποφάσεων για τη Διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη και συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα ως κύριος ερευνητής  

• Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
• Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού  
• Εκτενής εμπειρία σε μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής 

Μάθησης για την ανάλυση δεδομένων υγείας  
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Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα:  

• Αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο στην ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης 
Κλινικών Αποφάσεων για την Διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη τα 4 
τελευταία χρόνια  

• Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, πέραν της απαιτούμενης  
• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την διαδικασία  

της κρίσης (peer-review).  

 
Για τη θέση με κωδικό ENDORSE 01, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις:  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  

1 Κωνσταντία Ζαρκογιάννη 25771 / 04-12-2018 

 
Η κα. Κωνσταντία Ζαρκογιάννη έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2003) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2005) 
από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) (2011) από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).  

Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Ευφυή συστήματα υποστήριξης εξατομικευμένων ιατρικών 
αποφάσεων για τη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη» εμπίπτει στο πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής, 
όπως απαιτείται εξάλλου για τα απαιτούμενα προσόντα τω υποψηφίων στην προκήρυξη της εν λόγω 
θέσης. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συστήματα υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων, 
συστήματα ελέγχου,  μοντελοποίηση φυσιολογικών συστημάτων και  ευφυή συστήματα διαχείρισης του 
Σακχαρώδους Διαβήτη. 

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως βασική επιστημονική συνεργάτιδα σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα 
του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης και 
Μηχανικής Μάθησης για την ανάλυση δεδομένων υγείας, κριτήριο το οποίο είναι απαιτούμενο της 
προκηρυχθείσας θέσης, όπως αποδεικνύεται από τη συμμετοχή της σε σχετικού αντικειμένου έργα αλλά 
και όπως διαπιστώθηκε και κατά τη διενεργηθείσα συνέντευξη. 

Επίσης είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 18 δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
και πρακτικά συνεδρίων και ενεργό μέλος της επιστημονικής κοινότητας. 

Διαθέτει οργανωτικό πνεύμα και  συγκροτημένη προσωπικότητα. 

Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται 
στην προκήρυξη και της προφορικής συνέντευξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο 
Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) του ΕΜΠ στις 10-12-2018.  

Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια, ο συνολικός βαθμός προσόντων για την ως άνω 
υποψήφια προκύπτει ως εξής: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 1  
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

1 
Αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο στην ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης 
Κλινικών Αποφάσεων για την Διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη τα 4 
τελευταία χρόνια 

25/25 

2 Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα, πέραν της απαιτούμενης  25/25 

3 Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε συναφείς τομείς με το αντικείμενο της 
θέσης 

20/20 
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4 Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  15/15 

5 Συνέντευξη με στόχο την συνολική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, όπως 
αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

15/15 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100/100 

 
 
Κατόπιν τούτων, η ανωτέρω υποψήφια καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα 

πρόσθετα επιθυμητά προσόντα και με δεδομένο ότι δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα, η Eπιτροπή 

εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης της υποψήφιας κ. Κωνσταντίας Ζαρκογιάννη 

και την επιλογή της για την πλήρωση της θέσης με κωδικό ENDORSE 01, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό 

των 60,000,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στο 

πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, EE6  και ΕΕ7, καθώς και των αντίστοιχων 

παραδοτέων που απορρέουν από αυτές. 

 

 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2     ENSORSE 02 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα:  

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού 
Πληροφορικής ή Μηχανικού H/Υ ή κάτοχος άλλου ισοδύναμου πτυχίου 5-
ετούς φοίτησης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, των 
Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.  

• Τουλάχιστον 2ετής ερευνητική εμπειρία σε ανάλυση ιατρικών δεδομένων και 
στην ανάπτυξη μηχανισμών παιχνιδοποίησης και παιχνιδιών σοβαρού 
σκοπού  

• Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
• Γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον ανάπτυξης ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών  
• Καλή γνώση ψηφιακής εικονογράφησης  

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα:  

• Αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο σε ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες 
συνεχούς καταγραφής φυσιολογικών παραμέτρων  

• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
• Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, πέραν της υποχρεωτικής.  
• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την διαδικασία της 

κρίσης (peer-review).  

 
Για τη θέση με κωδικό ENDORSE 02, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις:  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  

1 Κωνσταντίνος Μήτσης 25915 / 05-12-18  

 
Ο κ. Κωνσταντίνος Μήτσης απέκτησε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2013. Η διπλωματική του εργασία με τίτλο 

«Ανάπτυξη εξατομικευμένου μοντέλου προσομοίωσης του μεταβολισμού γλυκόζης-ινσουλίνης σε άτομα 

με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 βασισμένο σε νευρο-ασαφή λογική» εμπίπτει στο πεδίο δράσης του εν 

λόγω προγράμματος έρευνας. Την παρούσα περίοδο εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στη ΣΗΜΜΥ-

ΕΜΠ. 
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Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αντικείμενα: Μηχανική Μάθηση, 

Μοντελοποίηση Φυσιολογικών Συστημάτων, Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Ιατρικών Αποφάσεων, 

Διαχείριση Σακχαρώδους Διαβήτη, Μηχανισμοί Παιχνιδοποίησης, Ανάπτυξη Σοβαρών Παιχνιδιών και 

Εφαρμογών Υγείας. 

Παράλληλα, έχει εργασθεί με συμβάσεις έργου σε πολλά ερευνητικά έργα του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ, 

έχοντας αποκτήσει με αυτό τον τρόπο σημαντική εμπειρία στην ανάλυση ιατρικών δεδομένων και στην 

ανάπτυξη μηχανισμών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού. Το εν λόγω στοιχείο είναι απαιτούμενο κριτήριο 

επιλογής για την προκηρυχθείσα θέση. Το τελευταίο αποδεικνύεται  από τη συμμετοχή του σε σχετικού 

αντικειμένου έργα, όπως διαπιστώθηκε και κατά τη διενεργηθείσα συνέντευξη. 

Επίσης έχει στο ενεργητικό του δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μία δημοσίευση 

σε διεθνές συνέδριο. 

Διαθέτει ευχάριστη και  συγκροτημένη προσωπικότητα. 

Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται 
στην προκήρυξη και της προφορικής συνέντευξης, η οποία 10-12-2018.  

Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια, ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον ως άνω 
υποψήφιο υπολογίζεται ως εξής: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 2 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

1 Αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο σε ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες 
συνεχούς καταγραφής φυσιολογικών παραμέτρων  

30/30 

2 Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα. 15/15 

3 Άριστη Γνώση της Αγγλικής  15/15 

4 Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο 
αντικείμενο 

20/25 

5 
Συνέντευξη με στόχο την συνολική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, όπως 
αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

15/15 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 95/100 

 

 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω υποψήφιος πληροί τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα και με δεδομένο ότι δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα, η Eπιτροπή εισηγείται προς το 

ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του υποψηφίου Κωνσταντίνου Μήτση και την επιλογή του για 

την πλήρωση της θέσης με κωδικό ENDORSE 02, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 64,000,00 € 

προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στο πλαίσιο των Ενοτήτων 

Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, EE6  και ΕΕ7, καθώς και των αντίστοιχων παραδοτέων που απορρέουν 

από αυτές. 
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 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3     ENSORSE 03 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα:  

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού 
Πληροφορικής ή Μηχανικού H/Υ ή κάτοχος άλλου ισοδύναμου πτυχίου 5-
ετούς φοίτησης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, των 
Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.  

• Τουλάχιστον 2ετής ερευνητική εμπειρία σε ευφυή ανάλυση ετερογενών 
ιατρικών δεδομένων εφαρμόζοντας τεχνικές μηχανικής μάθησης.  

•  Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
• Γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον ανάπτυξης ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών  
• Πολύ καλή γνώση σε μεθόδους Μηχανικής Μάθησης για την ανάλυση 

ιατρικών δεδομένων  

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα:  

• Αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο σε ανάλυση κλινικών δεδομένων ατόμων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη 

• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
• Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, πέραν της υποχρεωτικής.  
• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την διαδικασία της 

κρίσης (peer-review).  

 
Για τη θέση με κωδικό ENDORSE 03, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις:  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  

1 Μαρία Αθανασίου 25772 / 04-12-18  

 
 
Η κα. Μαρία Αθανσίου έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2015. Η διπλωματική της εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη Ελεγκτή 

Γλυκόζης Για Άτομα Με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1: Χρήση Αναλογικού Διαφορικού Ελέγχου Με 

Εξασθένηση Μνήμης» εμπίπτει στο πεδίο δράσης του εν λόγω προγράμματος έρευνας. Την παρούσα 

περίοδο εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στη ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αντικείμενα: Μηχανική Μάθηση, Βαθιά 

Μάθηση, Μοντελοποίηση Φυσιολογικών Συστημάτων, Πολυκλιμακωτή Μοντελοποίηση, Συστήματα 

Ελέγχου, Διαχείριση Διαβήτη. 

Παράλληλα, έχει εργασθεί με συμβάσεις έργου σε διάφορα ερευνητικά έργα του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ, 

τόσο σε συναφή όσο και σε παρεμφερή αντικείμενα δράσης, έχοντας αποκτήσει με αυτό τον τρόπο 

εμπειρία στην ανάλυση ιατρικών δεδομένων μέσω τεχνικών μηχανικής μάθηση, το οποίο αποτελεί βασικό 

κριτήριο επιλογής για τη συγκεκριμένη θέση. Η συμμετοχή της στα εν λόγω  έργα, διαπιστώθηκε και κατά 

τη διενεργηθείσα συνέντευξη. 

Διαθέτει ευχάριστη και  συγκροτημένη προσωπικότητα. 

Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται 

στην προκήρυξη και της προφορικής συνέντευξης, η οποία 10-12-2018.  

Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια, ο συνολικός βαθμός προσόντων για την ως άνω 

υποψήφια προκύπτει ως εξής: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 3 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

1 
Αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο σε ανάλυση κλινικών δεδομένων 
ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη  

25/30 

2 Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.  15/15 

3 Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  15/15 

4 Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο 
αντικείμενο 

20/25 

5 
Συνέντευξη με στόχο την συνολική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, όπως 
αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

15/15 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 90/100 

 

Κατά συνέπεια, η ανωτέρω υποψήφια πληροί τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα και με δεδομένο ότι δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα, η Eπιτροπή εισηγείται προς το 

ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης της υποψήφιας Μαρίας Αθανασίου και την επιλογή της για την 

πλήρωση της θέσης με κωδικό ENDORSE 03, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 64,000,00 € 

προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στο πλαίσιο των Ενοτήτων 

Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, EE6  και ΕΕ7, καθώς και των αντίστοιχων παραδοτέων που απορρέουν 

από αυτές. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής 

Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα, Πρόεδρος  

Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης, Μέλος  

Αν. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιος Στάμου, Μέλος  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Σύμφωνα και με το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής, το ΔΣ εγκρίνει την επιλογή:  
 
- Της κας Κωνσταντίας Ζαρκογιάννη, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 60,000,00 € προκειμένου να 
αναλάβει τις εργασίες στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, EE6  και ΕΕ7,  για την 
πλήρωση της θέσης με κωδικό ENDORSE  01,  

- Του κ. Κωνσταντίνου Μήτση με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 64,000,00 € προκειμένου να 
αναλάβει τις εργασίες στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, EE6  και ΕΕ7, για την 
πλήρωση της θέσης με κωδικό ENDORSE  02 και 

- Της κας Μαρίας Αθανασίου με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 64,000,00 € προκειμένου να 
αναλάβει τις εργασίες  στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, EE6  και ΕΕ7 για την 
πλήρωση της θέσης με κωδικό ENDORSE 03.  
 

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.  
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Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων 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 η Ε.Υ. του Έργου, Καθηγήτρια 

ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Κωνσταντίνα Νικήτα, όπως προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν πρωτ. 24392/21-11-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ 
 
 
 
 

Ιωάννης Βασιλείου 
Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 


