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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
της 26-07-2019 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 25/07/2019 

Αρ. Πρωτ: 19434 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: “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 23-07-2019 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, 23 Ιουλίου 2019, ώρα 9.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν  τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από 04-07-2019 / Αρ. Πρωτ. 17113 

«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 19-07-2019, ώρα 

15:00, οι ακόλουθοι ανά κωδικό θέσης: 

 

Για τη Θέση με κωδικό 1: Νέος Ερευνητής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5  Νέος Ερευνητής 

Απαιτούμενα 
Προσόντα: 

- Πτυχίο Ανώτατης Σχολής 

- Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων για τουλάχιστον 3 έτη 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

- 3ετή ερευνητική εμπειρία σε θέματα Βιοϊατρικής Μηχανικής 

- 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: 18757 ημερομηνία 18-07-

2019) 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.  
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Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για την υποψήφιο ως 

κατωτέρω: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις 
Βαθμός  / 
μέγιστο 

Τελικός 
Βαθμός 

(=βαθμός * 
Βάρος 

κριτηρίου) 

1 
Επιστημονική Επάρκεια 
(Βάρος κριτηρίου 30%) 

 Αξιολογείται η εργασιακή και ερευνητική εμπειρία 
σε θέματα Βιοϊατρικής Μηχανικής 

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 
(μεταπτυχιακό, γλώσσες προγραμματισμού κτλ) 

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 

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 

8/10 8 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  72 

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

αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου, στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας ΕΕ3. 

 

 
 Για τη Θέση με κωδικό 2: Ερευνητής Μηχανικός 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 Ερευνητής Μηχανικός 

Απαιτούμενα 
Προσόντα: 

- Πτυχίο Μηχανικού Ανώτατης Σχολής  
- Εργασιακή / Επιστημονική εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων 

έρευνας και ανάπτυξης για τουλάχιστον 4 έτη 
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Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

- Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων , σε 
τομείς όπως:  
• Συστήματα Αποφάσεων και Διοίκησης 
• Συστήματα Προβλέψεων 

- Εμπειρία σε προγραμματιστικό περιβάλλον .NET Framework ή / και R 
- Εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων και ειδικότερα MSSQL  
- Μεταπτυχιακός τίτλος 
- Εμπειρία σε τεχνικές υλοποίησης έργων έρευνας και ανάπτυξης 
- Εμπειρία σε ομάδες έρευνας στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα 

 

1. Γαβριήλ Βαγδατλής, Μηχανικός, Αναλυτής - Προγραμματιστής 

Ο κ. Γαβριήλ Βαγδατλής (αριθμός πρωτοκόλλου αιτήματος υποβολής υποψηφιότητας: 18944 ημερομηνία 19/07/2019) 

είναι Πολιτικός Μηχανικός, αποφοιτήσας από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ALBA. 

Έχει εργασθεί με συμβάσεις έργου για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, σε πολλά ερευνητικά έργα του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ 

στο αντικείμενο του σχεδιασμού και της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων σε τομείς όπως αυτοί των 

Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης και των Συστημάτων Προβλέψεων. Έχει πολύ καλή γνώση των αντικειμένων της 

επεξεργασίας δεδομένων και ανάπτυξης προβλεπτικών μοντέλων που σχετίζονται με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης 

και ειδικότερα με την ανάπτυξη του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support System), όπως 

αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του σε σχετικού αντικειμένου έργα. Ακόμα, έχει πολύ καλή γνώση των εργαλείων 

ανάπτυξης .net framework & Java, της βάσης δεδομένων MSSQL, της γλώσσας στατιστικής ανάλυσης R, καθώς και των 

στατιστικών εργαλείων STATISTIX - STATGRAPH. 

Λόγω του αντικειμένου της μέχρι τώρα 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 2  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις 
Βαθμός / 
μέγιστο  

Τελικός 
Βαθμός 

(=βαθμός * 
Βάρος 

κριτηρίου) 

1 
Επιστημονική Επάρκεια 
(Βάρος κριτηρίου 30%) 

Αξιολογείται η εργασιακή /ερευνητική εμπειρία 
σε συστήματα προβλέψεων και αποφάσεων 
διοίκησης 

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 
(μεταπτυχιακός τίτλος, γλώσσες 
προγραμματισμού κτλ) 

8/10 32 

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 

8/10 8 
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επιστημονικές / ερευνητικές / επαγγελματικές 
επιδόσεις του υποψηφίου συνεργάτη 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  68 

 

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. Γαβριήλ Βαγδατλή και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 02, με 

ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 34.250,00€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα 

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

 
 
2. Βασίλειος Αιγίδης, Μηχανικός, Αναλυτής - Προγραμματιστής 

Ο κ. Βασίλειος Αιγίδης (αριθμός πρωτοκόλλου αιτήματος υποβολής υποψηφιότητας: 18946 ημερομηνία 19/07/2019) 

είναι Πολιτικός Μηχανικός, αποφοιτήσας από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Έχει εργασθεί με συμβάσεις έργου για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, σε πολλά ερευνητικά έργα του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ 

στο αντικείμενο του σχεδιασμού και της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα των Συστημάτων 

Αποφάσεων και Διοίκησης, έχει πολύ καλή γνώση των αντικειμένων της ανάλυσης δεδομένων και ανάπτυξης 

πολυκριτηριακών μοντέλων βελτιστοποίησης διαδικασιών που σχετίζονται με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης και 

ειδικότερα με την ανάπτυξη του προβλεπτικού μοντέλου και του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (Decision 

Support System), όπως αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του σε σχετικού αντικειμένου έργα και δημοσίευση. Ακόμα, 

έχει πολύ καλή γνώση των εργαλείων ανάπτυξης .net framework & Java, της βάσης δεδομένων MSSQL, της γλώσσας 

στατιστικής ανάλυσης R, καθώς και των στατιστικών εργαλείων STATISTIX - STATGRAPH. 

Λόγω του αντικειμένου της μέχρι τώρα 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 2  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις 
Βαθμός / 
μέγιστο  

Τελικός Βαθμός 
(=βαθμός * 

Βάρος 
κριτηρίου) 

1 
Επιστημονική Επάρκεια 
(Βάρος κριτηρίου 30%) 

Αξιολογείται η εργασιακή /ερευνητική εμπειρία σε 
συστήματα προβλέψεων και αποφάσεων διοίκησης 

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 
(μεταπτυχιακός τίτλος, γλώσσες προγραμματισμού 
κτλ) 

7/10 28 

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 

8/10 8 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  64 
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Επομένως, ο υποψήφιος καλύπτει επαρκώς τα απαιτούμενα προσόντα και σε 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. Βασίλειου Αιγίδη και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 

02, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 34.250,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην 

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

 

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

 

 

 

1. Κωδικός Θέσης 1 : 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 της Ενότητας Εργασίας ΕΕ3. 

2. Κωδικός Θέσης 2 : κ. Γαβριήλ Βαγδατλή 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 34.250, 00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην 

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

3. Κωδικός Θέσης 2 : κ. Βασίλειο Αιγίδη 

με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 34.250, 00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην 

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

 

   
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

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

- κα. Μαρία – Παυλίνα Καλλά, Κωδικός Θέσης 1 

 - κ. Γαβριήλ Βαγδατλή, Κωδικός Θέσης 2 
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- κ. Βασίλειο Αιγίδη Κωδικός Θέσης 2 

 

 

 

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.  

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. Τυχόν υποβολή ένστασης για 1 εκ των προκηρυσσομένων 

θέσεων δεν κωλύει την υπογραφή σύμβασης για τις υπόλοιπες.  

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. 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά τα ανωτέρω, εξουσιοδοτείται ο 

Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ Ομοτ. Καθ. Ιωάννη Βασιλείου και τον Ε.Υ.  του Έργου, Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιο 

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

στην υπ’ αριθμόν πρωτ.17113/04-07-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του 

Έργου. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 
 


