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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
της 08-03-2019 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 07-03-2019/Αρ. Πρωτ:  6750 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: «Impilo: 
Ένα Καινοτόμο Ανοιχτό Παγκόσμιο Κοινωνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας 
Blockchain», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031799, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005500 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Διονύσιο-Δημήτριο 
Κουτσούρη. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 07-03-2019 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 

αξιολόγησης των προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου των προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Impilo: Ένα Καινοτόμο Ανοιχτό Παγκόσμιο 

Κοινωνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Blockchain» 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 «Impilo: Ένα 

Καινοτόμο Ανοιχτό Παγκόσμιο Κοινωνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας 

Blockchain», με κωδικό MIS: 5031799, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005500 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Διονύσιο-

Δημήτριο Κουτσούρη 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 07-12-2018 

Απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ,  

1. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα, Πρόεδρος (αναπληρωματικό μέλος) 

2. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιος Ματσόπουλος Μέλος 

3. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Παναγιώτης Τσανάκας, Μέλος 

συνεδρίασαν σήμερα, 7 Μαρτίου 2019, ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, 

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

15-02-2019 / Αρ. Πρωτ: 4985 «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 02-03-2019, ώρα 15:00 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την από 08-02-2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.2), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

2. την με ΑΠ 4985 / 15-02-2019 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 01 

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

Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01 Έμπειρος Ερευνητής 

Απαιτούμενα 

Τυπικά Προσόντα: 

- Δίπλωμα/ Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ανάλογων 

τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών 

- Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

 

Πρόσθετα 

Επιθυμητά 

Προσόντα: 

- Ερευνητική εμπειρία  μετά τη λήψη του Διδακτορικού στο αντικείμενο της 

Τεχνολογίας & Υπηρεσιών Υγείας (Health Care Technology) 

- Ερευνητικό Έργο σε συναφείς τομείς με το αντικείμενο της Τεχνολογίας & 

Υπηρεσιών Υγείας:  Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 

Ανακοινώσεις σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια με κριτές, Συγγραφή 

κεφαλαίων Βιβλίων με Επιστημονικούς Επιμελητές (Editors) 
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Για τη θέση με κωδικό 01, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Δήμητρα Ηλιοπούλου 6075 / 28-02-19 

 

Η κα Δήμητρα Ηλιοπούλου είναι (α) Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών του Ε.Μ.Π (2002) και (β) Διδάκτωρ Μηχανικός του Ε.Μ.Π. (2009).  

Η διδακτορική της διατριβή αφορά στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Εχει εργασθεί με συμβάσεις 

έργου σε πολλά ερευνητικά έργα του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

συνόλου 91 μηνών από τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος (στο διάστημα 7’2009-12’2018).  Επίσης έχει 

αρκετά μεγάλο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε 

συνέδρια με κριτές και είναι συγγραφέας αρκετών κεφαλαίων βιβλίων στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας και ευρύτερα της Τεχνολογίας & Υπηρεσιών Υγείας.  Κατέθεσε: (α) κατάλογο 22 δημοσιεύσεων σε 

διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, (β) κατάλογο 13 κεφαλαίων σε βιβλία εκδοτικών επιστημονικών 

οίκων μετά από πρόσκληση της επιτροπής των επιστημονικών επιμελητών και κρίση, (γ) κατάλογο 45 

δημοσιεύσεων σε συνέδρια με κρίση σε πλήρες κείμενο, (δ) κατάλογο 7 δημοσιεύσεων σε ελληνικά συνέδρια 

με κρίση σε περίληψη, (ε) 2 μονογραφίες, (στ) συγγραφή 1 επιστημονικού βιβλίου κ.α.     

Διαθέτει ευχάριστη και συγκροτημένη προσωπικότητα. 

Η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη και 

της προφορικής συνέντευξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΜΠ στις 

06-03-2019, ώρα 13.00. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός 

προσόντων για τον υποψήφιο ως κατωτέρω: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις 
ΒΑΘΜΟΣ 
(μέγιστο) 

1 

Ερευνητική εμπειρία  μετά τη λήψη του 
Διδακτορικού στο αντικείμενο της Τεχνολογίας 
& Υπηρεσιών Υγείας (Health Care Technology) 
 

Τρόπος Απόδειξης : Συμβάσεις 
εργασίας μετά την λήψη του 
Διδακτορικού.  

Η Μοριοδότηση γίνεται ως εξής: 

 1 – 3  έτη : 30 βαθμοί 

 3 – 5  έτη : 50 βαθμοί 
 

50 

2 

Ερευνητικό Έργο  σε συναφείς τομείς με το 
αντικείμενο της Τεχνολογίας & Υπηρεσιών 
Υγείας 
 

Τρόπος Απόδειξης: Πλήρης 
κατάλογος επιστημονικών 
εργασιών στο Βιογραφικό 
Σημείωμα 

Η Μοριοδότηση γίνεται ως εξής: 

-Δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με κριτές 
(μέγιστος αριθμός 15):  

40 
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Μόρια κριτηρίου: 1 μόριο 
για κάθε Δημοσίευση 
 
-Ανακοινώσεις σε 
ελληνικά ή διεθνή 
συνέδρια με κριτές 
(μέγιστος αριθμός 20) 
Μόρια κριτηρίου: 1 μόριο 
για κάθε Ανακοίνωση 
 
-Συγγραφή Κεφαλαίων 
Βιβλίων με 
Επιστημονικούς 
Επιμελητές (Editors) 
(μέγιστος αριθμός 5) 

Μόρια κριτηρίου: 1 μόριο για 
κάθε κεφάλαιο 

3 Συνέντευξη 

Κατά την διενεργηθείσα 
συνέντευξη διαπιστώθηκε η 
επιστημονική επάρκεια και 
εξειδίκευση του υποψηφίου στο 
γνωστικό αντικείμενο 

10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

 

Συνεπώς, η υποψήφια 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 της υποψηφίας κας  Δήμητρας Ηλιοπούλου και την επιλογή της 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 
και ΕΕ4. 
 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
 

 
 

Κ. ΝΙΚΗΤΑ Γ.ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΤΣΑΝΑΚΑΣ 
καθ. ΕΜΠ καθ. ΕΜΠ καθ. ΕΜΠ 

 
 

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

   

Σύμφωνα και με το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής, το ΔΣ εγκρίνει την επιλογή της κας: 

 Δήμητρας Ηλιοπούλου, 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 και 
ΕΕ4 - Θέση 1 

 

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 



5 
 

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. ΗΜΜΥ ΕΜΠ Διονύσιος-

Δημήτριος Κουτσούρης, όπως προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν πρωτ. 4985/15-02-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον 

προϋπολογισμό του Έργου. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 
Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 
 


