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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
της 20ης-9-2019 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την 20η/9/2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου, δυνάμει της από 19 Σεπτεμβρίου 2019/Αρ. Πρωτ: 22989 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: 68005600 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Δημήτριο Ασκούνη. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 18-09-2019 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 

αξιολόγησης και επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων έργου, 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 (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας 

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» αποφασίζει την έγκριση του ακόλουθου Πρακτικού Αξιολόγησης, το 

ακριβές περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 

 

 

 



 

 
 

  

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης 

 
 

Αθήνα, 18/09/2019 

 

Προς το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο  

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) 

 

Θέμα: Πρακτικό Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

στο πλαίσιο του έργου «Impilo: Ένα Καινοτόμο Ανοιχτό Παγκόσμιο Κοινωνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας με 

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Blockchain» κωδικό MIS: 5031799, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68/005600 και Ε.Υ. τον 

Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Δημήτριο Ασκούνη, 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» 

 

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”, 
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 30-11-2018 απόφασης του ΔΣ του 
ΕΠΙΣΕΥ,  
1.Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Δημήτριος Ασκούνης, Πρόεδρος 
2.Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Μέλος 
3.Αναπλ. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Μέλος 
συνεδρίασαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 9.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από 
26-07-2019 «Πρόσκληση επιλογής Ερευνητών» (επτά θέσεων) συνολικού προϋπολογισμού 50.700,00 € με 
σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για το ανωτέρω έργο «IMPILO», μέχρι τη λήξη της σχετικής 
προθεσμίας την Παρασκευή 13-09-2019, ώρα 15:00. 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την από 26-07-2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.2), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
2. την με ΑΠ 19733/26-07-2019 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. 

Ειδικότερα: 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου με τίτλο «Impilo: Ένα Καινοτόμο Ανοιχτό Παγκόσμιο Κοινωνικό Δίκτυο Υπηρεσιών 



 

 
 

Υγείας με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Blockchain», κωδικό MIS: 5031799, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68/005600 και Ε.Υ. 

τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Δημήτριο Ασκούνη, 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», κατάρτησε τον κάτωθι 

πίνακα προσόντων για την παροχή έργου, σύμφωνα με την από 26-07-2019 πρόσκληση ενδιαφέροντος για 

υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Αρ. Πρωτ. 19733/26-07-

2019): 

 IMPILO 05: Ένα (1) Άτομο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών με εμπειρία σε 

θέματα  ανάπτυξης και τεχνικής επαλήθευσης πληροφοριακών συστημάτων 

Απαιτούμενα Τυπικά 

Προσόντα: 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

 Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών μετά τη λήψη του διπλώματος 

 Καλή γνώση και εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και τεχνικής επαλήθευσης 

πληροφοριακών συστημάτων και web/mobile εφαρμογών 

Πρόσθετα 

Επιθυμητά 

Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο ή/και 
συναφείς δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις 

 Ερευνητική εμπειρία σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 IMPILO 06: Δύο (2) Άτομα, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών με εμπειρία 

σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξης και 

τεχνικής επαλήθευσης πληροφοριακών συστημάτων 

Απαιτούμενα Τυπικά 

Προσόντα: 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

 Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών μετά τη λήψη του διπλώματος 

 Καλή γνώση και εμπειρία σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού 

πληροφοριακών συστημάτων και web/mobile εφαρμογών, ανάπτυξης και 

τεχνικής επαλήθευσης πληροφοριακών συστημάτων  

Πρόσθετα 

Επιθυμητά 

Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο ή/και 

συναφείς δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις 

 Ερευνητική εμπειρία σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 IMPILO 07: Δύο (2) Άτομα, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών με εμπειρία 

σε θέματα ανάπτυξης και τεχνικής επαλήθευσης πληροφοριακών συστημάτων 

Απαιτούμενα Τυπικά 

Προσόντα: 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

 Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών μετά τη λήψη του διπλώματος 

 Καλή γνώση και εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και τεχνικής επαλήθευσης 

πληροφοριακών συστημάτων και web/mobile εφαρμογών 

Πρόσθετα 

Επιθυμητά 

Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο ή/και 

συναφείς δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις 

 Ερευνητική εμπειρία σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 IMPILO 08: Ένα (1) Άτομο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών με εμπειρία σε 

θέματα πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων 



 

 
 

Απαιτούμενα Τυπικά 

Προσόντα: 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

 Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών μετά τη λήψη του διπλώματος 

 Καλή γνώση σε θέματα αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων και 

web/mobile εφαρμογών 

Πρόσθετα 

Επιθυμητά 

Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο ή/και 
συναφείς δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις 

 Εργασιακή εμπειρία σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 IMPILO 09: Ένα (1) Άτομο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών με εμπειρία σε 

θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης mobile εφαρμογών 

Απαιτούμενα Τυπικά 

Προσόντα: 

 Διπλωματούχος Πληροφορικής 

 Καλή γνώση θεμάτων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού-μοντελοποίησης, 

ανάπτυξης και τεχνικής επαλήθευσης mobile εφαρμογών 

 Καλή γνώση HTML, CSS, Python, Django, Java, Javascript, PostgreSQL 

Πρόσθετα 

Επιθυμητά 

Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο ή/και συναφείς δημοσιεύσεις / 
επιστημονικές ανακοινώσεις 

 Εργασιακή εμπειρία σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

Συνολικά κατατέθηκαν 7 αιτήσεις για τις ανωτέρω θέσεις, εκ των οποίων κρίθηκε ότι οι 7 υποψήφιοι 

καλύπτουν τις προβλεπόμενες από την πρόσκληση τυπικές προϋποθέσεις της εκάστοτε θέσης με βάση τα 

υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα και λοιπά δικαιολογητικά. Προς επιβεβαίωση των προσόντων των 

υποψηφίων (και ειδικά εκείνων που δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθούν μέσω των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών), οι τελευταίοι προσκλήθηκαν επιπλέον σε συνέντευξη. Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων οι 

υποψήφιοι κλήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης να περιγράψουν τις συναφείς αρμοδιότητες και τα 

ιδιαίτερα καθήκοντά τους στο πλαίσιο προηγούμενων εργασιακών ή/και ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά 

και να απαντήσουν σε περισσότερο εξειδικευμένες ερωτήσεις αναφορικά με θέματα που άπτονται της 

υλοποίησης του έργου. Τόσο οι αιτήσεις όσο και τα πορίσματα των συνεντεύξεων περιγράφονται στη 

συνέχεια, με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής των υποψηφίων ανά θέση: 

IMPILO 05 

A. Αίτηση με Α.Π.: 22483/12-09-2019 του υποψηφίου κου Κοσματόπουλου Νικολάου. 

Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

A1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών με εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και τεχνικής επαλήθευσης πληροφοριακών 

συστημάτων στο Πρόγραμμα. 

A2) Βιογραφικό Σημείωμα. 

A3) Φωτοαντίγραφο Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου  

A4) Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

A5) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου 

του Cambridge. 



 

 
 

A6) Βεβαίωση εργασίας σε ερευνητικά έργα (καλύπτοντας περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας σε ίδιο ή συναφές 

αντικείμενο). 

Πόρισμα συνέντευξης 

Ο κος Νικόλαος Κοσματόπουλος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου με αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, αντικείμενο απολύτως συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση και 

παρακολούθηση υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων. Πιο αναλυτικά, η εμπειρία του έχει προκύψει από 

την εμπλοκή του σε έργα εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης προγραμμάτων και έργων που υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και τεχνική επαλήθευση συστημάτων, μέσω της 

συμμετοχής του σε έργα σχετιζόμενα με πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, συστήματα υποστήριξης 

αποφάσεων και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Παράλληλα, έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό μελετών και 

αναλύσεων σχετικών με προχωρημένες τεχνικές διαχείρισης της γνώσης και αντιμετώπιση προβλημάτων 

μεγάλης κλίμακας. Η συνολική του εικόνα τον καθιστά κατάλληλο για την ένταξη του στο αντικείμενο της θέσης 

IMPILO 05 που αφορά στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ4 (Υλοποίηση πλατφόρμας IMPILO). 

 

Όσον αφορά τη βαθμολογία του υποψηφίου για τη θέση IMPILO 05 στα επιμέρους κριτήρια, έχει ως 

ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμοί 

[max] 

Υποψήφιοι 

Κοσματόπουλος 

Νικόλαος 

Α.Π. 22483 

Αξιολόγηση της συνολικής επιστημονικής επάρκειας 

 Τίτλοι σπουδών (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακό/διδακτορικό συναφές 

με το αντικείμενο της θέσης) ή/και 

 Συναφείς δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις 

25 25 

Αξιολόγηση των προσόντων που διαθέτει ο υποψήφιος συνεργάτης, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση προσόντα 

20 20 

Ερευνητική εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο (0,5 μόρια για κάθε 

μήνα, βαθμολογούμενη ως 30) 

30 30 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας 15 15 

Συνέντευξη με στόχο την εξακρίβωση των προσόντων του υποψηφίου για 

τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά αλλά και τη συνολική 

αποτίμηση της εικόνας του σε σχέση με τις απαιτήσεις κάθε θέσης 

10 10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 

 

Επειδή ο κος Κοσματόπουλος καλύπτει επαρκώς όλα τα κριτήρια της θέσης, ενώ παράλληλα είναι και ο 

μοναδικός υποψήφιος, η επιτροπή εισηγείται την επιλογή του για τη θέση IMPILO 05 στο ανωτέρω πρόγραμμα. 

IMPILO 06 

Β. Αίτηση με Α.Π.: 22492/12-09-2019 του υποψηφίου κου Εργαζάκη Κωνσταντίνου. 

Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 



 

 
 

Β1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών με εμπειρία σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού πληροφοριακών 

συστημάτων, ανάπτυξης και τεχνικής επαλήθευσης πληροφοριακών συστημάτων στο Πρόγραμμα. 

Β2) Βιογραφικό Σημείωμα. 

Β3) Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Β4) Πιστοποιητικό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Β5) Βεβαίωση εργασίας σε ερευνητικά έργα (καλύπτοντας περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας σε ίδιο ή συναφές 

αντικείμενο). 

 

Πόρισμα συνέντευξης 

O Δρ. Κωνσταντίνος Εργαζάκης κατέχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από 

το Ε.Μ.Π και επιπλέον είναι Διδάκτωρ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Ε.Μ.Π. με αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής τις μεθοδολογίες υποστήριξης αποφάσεων για την 

ανάπτυξη βασισμένων στην γνώση στρατηγικών ανάπτυξης και πληροφοριακών συστημάτων. 

Ο κ. Εργαζάκης έχει 18-ετή εμπειρία σαν σύμβουλος / υπεύθυνος έργου σε έργα χρηματοδοτούμενα από την 

Ε.Ε και από Εθνικούς Φορείς, σε διάφορους τομείς, με εστίαση στην Ανάλυση Απαιτήσεων Πληροφοριακών 

Συστημάτων, και στον αρχιτεκτονικό τους σχεδιασμό και την ανάπτυξη τους, σε θέματα Καινοτομίας, Έρευνας 

και Ανάπτυξης, στην παρακολούθηση έργων κλπ. Από το 2001 έως σήμερα, έχει εργαστεί ως σύμβουλος ή/και 

υπεύθυνος έργου σε περισσότερα από δέκα (10) σχετικά έργα και με βάση τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει 

και την σχετική αποκτηθείσα προϋπηρεσία, εκτιμάται ότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις για τη θέση IMPILO 06 

για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, και πιο συγκεκριμένα για την εμπλοκή του στις Ενότητες Εργασίας 

ΕΕ3 (Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός συστήματος) και ΕΕ4 (Υλοποίηση πλατφόρμας IMPILO).  

 

Γ. Αίτηση με Α.Π.: 22491/12-09-2019 του υποψηφίου κου Κοκκινάκου Παναγιώτη. 

Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Γ1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών με εμπειρία σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού πληροφοριακών 

συστημάτων, ανάπτυξης και τεχνικής επαλήθευσης πληροφοριακών συστημάτων στο Πρόγραμμα. 

Γ2) Βιογραφικό Σημείωμα. 

Γ3) Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Γ4) Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο 

«Τεχνο-οικονομικά Συστήματα». 

Γ5) Πιστοποιητικό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Γ6) Επικυρωμένο και μεταφρασμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 

του Πανεπιστημίου του Cambridge. 

Γ7) Επικυρωμένο και μεταφρασμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης της Ιταλικής γλώσσας του 

ινστιτούτου Dante Alighieri. 

Γ8) Βεβαίωση εργασίας σε ερευνητικά έργα (καλύπτοντας περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας σε ίδιο ή συναφές 

αντικείμενο). 



 

 
 

Πόρισμα συνέντευξης 

Ο κος Παναγιώτης Κοκκινάκος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και 

κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει επίσης ολοκληρώσει με 

επιτυχία το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα. Παρουσιάζει πάνω 

από 9 χρόνια εμπειρία σε διαχείριση και υλοποίηση ερευνητικών και εφαρμοσμένων έργων, σε ανάλυση 

απαιτήσεων, σε μοντελοποίηση δομών δεδομένων και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων σε περιοχές 

όπως τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας (big data), η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική συμμετοχικότητα, 

το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τα κοινωνικά δίκτυα. Έχει περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις 

σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει εμπειρία σε προετοιμασία και διεξαγωγή 

παρουσιάσεων, όπως και στο χειρισμό πληθώρας εργαλείων όπως το MS Office, το Protégé κ.ά. Μιλά άριστα 

αγγλικά και καλά ιταλικά. Με βάση τα παραπάνω ο υποψήφιος κρίνεται κατάλληλος για την πλήρωση της μίας 

εκ των δύο θέσεων με κωδικό IMPILO 06 και ειδικότερα για τη συμμετοχή του στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ3 

(Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός συστήματος) και ΕΕ4 (Υλοποίηση πλατφόρμας IMPILO). 

 

Όσον αφορά τη βαθμολογία των υποψηφίων για τη θέση IMPILO 06 στα επιμέρους κριτήρια, έχει ως 

ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμοί 

[max] 

Υποψήφιοι 

Εργαζάκης 

Κωνσταντίνος 

Α.Π. 22492 

Κοκκινάκος 

Παναγιώτης 

Α.Π. 22491 

Αξιολόγηση της συνολικής επιστημονικής επάρκειας 

 Τίτλοι σπουδών (βαθμός πτυχίου, 

μεταπτυχιακό/διδακτορικό συναφές με το αντικείμενο 

της θέσης) ή/και 

 Συναφείς δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις 

25 25 25 

Αξιολόγηση των προσόντων που διαθέτει ο υποψήφιος 

συνεργάτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 

παρούσα πρόσκληση προσόντα 

20 20 20 

Ερευνητική εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο (0,5 

μόρια για κάθε μήνα, βαθμολογούμενη ως 30) 

30 30 30 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας 15 15 15 

Συνέντευξη με στόχο την εξακρίβωση των προσόντων του 

υποψηφίου για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί 

δικαιολογητικά αλλά και τη συνολική αποτίμηση της εικόνας 

του σε σχέση με τις απαιτήσεις κάθε θέσης 

10 10 10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 

 

Επειδή οι κύριοι Εργαζάκης και Κοκκινάκος καλύπτουν επαρκώς όλα τα κριτήρια της θέσης, ενώ παράλληλα 

είναι και οι μοναδικοί υποψήφιοι, η επιτροπή εισηγείται την επιλογή τους για τις δύο (2) θέσεις με κωδικό 

IMPILO 06 στο ανωτέρω πρόγραμμα. 

IMPILO 07 

Δ. Αίτηση με Α.Π.: 22497/12-09-2019 του υποψηφίου κου Ντάνου Εμμανουήλ. 

Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 



 

 
 

Δ1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών με εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και τεχνικής επαλήθευσης πληροφοριακών 

συστημάτων στο Πρόγραμμα. 

Δ2) Βιογραφικό Σημείωμα. 

Δ3) Φωτοαντίγραφο Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 

Πατρών. 

Δ4) Επικυρωμένο και μεταφρασμένο φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ηλεκτρονικού 

Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Birmingham. 

Δ5) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Δ6) Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου του Cambridge. 

Δ7) Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Γαλλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Paris-

Sorbonne. 

Δ8) Βεβαίωση εργασίας σε ερευνητικά έργα (καλύπτοντας περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας σε ίδιο ή συναφές 

αντικείμενο). 

Δ9) Αντίγραφα τεσσάρων (4) επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

 

Πόρισμα συνέντευξης 

Ο κ. Ντάνος διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο 

Πατρών (2002) και Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης «MSc in Electronic and Computer Engineering» (2003). 

Διαθέτει πάνω από εννέα (9) χρόνια εμπειρίας σε ερευνητικά έργα στο αντικείμενο της Επιστήμης 

Υπολογιστών, και με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη τεχνική 

επαλήθευση λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, διαθέτει τέσσερεις (4) δημοσιεύσεις που 

σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τεχνική επαλήθευση λογισμικού στα πλαίσια ερευνητικών 

δραστηριοτήτων. Τέλος, έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται από τίτλο επάρκειας 

«Certificate of Proficiency in English» και τη συμμετοχή του σε σημαντικό αριθμό διεθνών ερευνητικών και 

συμβουλευτικών έργων από το 2007 έως σήμερα. Με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, τα προσόντα του 

κ. Ντάνου υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της θέσης IMPILO 07.  Κατά συνέπεια, ο κ. Ντάνος κρίνεται 

κατάλληλος για την πλήρωση μίας από τις δύο (2) θέσεις με κωδικό IMPILO 07 που αφορούν στην Ενότητα 

Εργασίας ΕΕ4 (Υλοποίηση πλατφόρμας IMPILO). 

  

Ε. Αίτηση με Α.Π.: 22504/12-09-2019 του υποψηφίου κου Λεβέντη Παναγιώτη. 

Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Ε1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών με εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και τεχνικής επαλήθευσης πληροφοριακών 

συστημάτων στο Πρόγραμμα. 

Ε2) Βιογραφικό Σημείωμα. 

Ε3) Φωτοαντίγραφο Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Ε4) Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου του Cambridge. 

Ε5) Βεβαίωση εργασίας σε ερευνητικά έργα (καλύπτοντας περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας σε ίδιο ή συναφές 

αντικείμενο). 

 



 

 
 

Πόρισμα συνέντευξης 

Ο κος Παναγιώτης Λεβέντης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου. Διαθέτει άνω των είκοσι ετών εμπειρία στις επιστημονικές περιοχές της διοίκησης, του 

σχεδιασμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης πληροφοριακών συστημάτων και έργων πληροφορικής, 

της παρακολούθησης και αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σε τρίτες χώρες, όπως επίσης και της οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης έργων που αφορούν την 

παροχή επιστημονικών, τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και σύνταξη σχετικών μελετών σε θέματα 

νέων τεχνολογιών, πληροφορικής, ενεργειακής και περιφερειακής ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενων από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και  από την  Ελληνική Κυβέρνηση και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς. Ο 

κος Λεβέντης έχει επίσης ειδική καθώς και ερευνητική εμπειρία στη διαχείριση και τεχνική επαλήθευση 

πληροφοριακών συστημάτων και web/mobile εφαρμογών, δικτύων υπολογιστών, Διαδικτύου και εσωτερικών 

Διαδικτύων (Internet–Intranets), στη διαχείριση κινδύνων σε έργα πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας, 

καθώς και σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων 

οργανισμών. Η συνολική του εικόνα τον καθιστά κατάλληλο για την ένταξή του σε μία από τις δύο (2) θέσεις 

με κωδικό IMPILO 07 που αφορούν στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ4 (Υλοποίηση πλατφόρμας IMPILO). 

 

Όσον αφορά τη βαθμολογία των υποψηφίων για τη θέση IMPILO 07 στα επιμέρους κριτήρια, έχει ως 

ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμοί 

[max] 

Υποψήφιοι 

Ντάνος 

Εμμανουήλ 

Α.Π. 22497 

Λεβέντης 

Παναγιώτης 

Α.Π. 22504 

Αξιολόγηση της συνολικής επιστημονικής επάρκειας 

 Τίτλοι σπουδών (βαθμός πτυχίου, 

μεταπτυχιακό/διδακτορικό συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης) ή/και 

 Συναφείς δημοσιεύσεις και επιστημονικές 

ανακοινώσεις 

25 25 20 

Αξιολόγηση των προσόντων που διαθέτει ο 

υποψήφιος συνεργάτης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση 

προσόντα 

20 20 20 

Ερευνητική εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο 

(0,5 μόρια για κάθε μήνα, βαθμολογούμενη ως 30) 

30 30 30 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας 15 15 15 

Συνέντευξη με στόχο την εξακρίβωση των 

προσόντων του υποψηφίου για τα οποία δεν έχουν 

υποβληθεί δικαιολογητικά αλλά και τη συνολική 

αποτίμηση της εικόνας του σε σχέση με τις 

απαιτήσεις κάθε θέσης 

10 10 10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 95 

 



 

 
 

Επειδή οι κύριοι Ντάνος και Λεβέντης καλύπτουν επαρκώς όλα τα κριτήρια της θέσης, ενώ παράλληλα είναι 

και οι μοναδικοί υποψήφιοι, η επιτροπή εισηγείται την επιλογή τους για τη θέση IMPILO 07 στο ανωτέρω 

πρόγραμμα. 

 

IMPILO 08 

ΣΤ. Αίτηση με Α.Π.: 22687/13-09-2019 του υποψηφίου κου Κελεμένη Αλέξανδρου. 

Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

ΣΤ1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών με εμπειρία σε θέματα πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης πληροφοριακών 

συστημάτων στο Πρόγραμμα. 

ΣΤ2) Βιογραφικό Σημείωμα. 

ΣΤ3) Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

ΣΤ4) Αντίγραφο Πτυχίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

ΣΤ5) Πιστοποιητικό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

ΣΤ6) Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και 

Κτιρίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

ΣΤ7) Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του φορέα NOCN – National Open College Network. 

ΣΤ8) Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Γαλλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας. 

ΣΤ9) Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Ισπανικής γλώσσας του Ινστιτούτου  

ΣΤ10) Βεβαίωση εργασίας σε ερευνητικά έργα (καλύπτοντας περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας σε ίδιο ή 

συναφές αντικείμενο). 

 

Πόρισμα συνέντευξης 

Ο Αλέξανδρος Κελεμένης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 2003, ενώ το 2011 απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορος Μηχανικού 

από την ίδια Σχολή. Οι ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντος του κου Κελεμένη περιλάμβαναν την 

πολυκριτηριακή ανάλυση, τα ευφυή και έμπειρα συστήματα, και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Τα 

αποτελέσματα της διδακτορικής του διατριβής αποτυπώθηκαν σε δύο ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες σε 

επιστημονικά περιοδικά με κριτές εκ των οποίων η μία έχει περισσότερες από 150 ετεροαναφορές. Το 2010 ο 

κος Κελεμένης αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποκτώντας το πτυχίο του Τμήματος 

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με ειδίκευση στη Διοικητική των Επιχειρήσεων. Το 2018, ο κος 

Κελεμένης ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου αποκτώντας το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων 

και Κτιρίων». 

Ο κος Κελεμένης έχει περισσότερα από 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην υλοποίηση έργων 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε βάθος γνώση των μεθοδολογιών 

παρακολούθησης καθώς και όλων των σταδίων υλοποίησης έργων ανάπτυξης. Από το 2006 έως και το 2019 ο 

κος Κελεμένης εργάσθηκε ως εμπειρογνώμων παρακολούθησης έργων στην Ευρώπη και σε αναπτυσσόμενες 

χώρες, μεταξύ άλλων αυτών της Εκπαίδευσης, της Τοπικής Αστικής Ανάπτυξης, της Απασχόλησης, των 

Υποδομών, και της Ενέργειας. Έχει επίσης εργασθεί ως μέλος ομάδας σε ερευνητικά έργα 



 

 
 

συγχρηματοδοτούμενα από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ με αντικείμενο τη σχεδίαση, 

ανάπτυξη, και αξιολόγηση Μεθοδολογιών και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) καθώς και 

Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (MIS). Η συνολική του εικόνα τον καθιστά κατάλληλο για την ένταξή 

του στη θέση IMPILO 08 και την εμπλοκή του στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ5 (Πιλοτική εφαρμογή πλατφόρμας 

IMPILO). 

 

Όσον αφορά τη βαθμολογία του υποψηφίου για τη θέση IMPILO 08 στα επιμέρους κριτήρια, έχει ως 

ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμοί 

[max] 

Υποψήφιοι 

Κελεμένης Αλέξανδρος 

Α.Π. 22687 

Αξιολόγηση της συνολικής επιστημονικής επάρκειας 

 Τίτλοι σπουδών (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακό/διδακτορικό 

συναφές με το αντικείμενο της θέσης) ή/και 

 Συναφείς δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις 

25 25 

Αξιολόγηση των προσόντων που διαθέτει ο υποψήφιος 

συνεργάτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

πρόσκληση προσόντα 

20 20 

Ερευνητική εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο (0,5 μόρια για 

κάθε μήνα, βαθμολογούμενη ως 30) 

30 30 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας 15 15 

Συνέντευξη με στόχο την εξακρίβωση των προσόντων του 

υποψηφίου για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά 

αλλά και τη συνολική αποτίμηση της εικόνας του σε σχέση με τις 

απαιτήσεις κάθε θέσης 

10 10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 

 

Επειδή ο κος Κελεμένης καλύπτει επαρκώς όλα τα κριτήρια της θέσης, ενώ παράλληλα είναι και ο μοναδικός 

υποψήφιος, η επιτροπή εισηγείται την επιλογή του για τη θέση IMPILO 08 στο ανωτέρω πρόγραμμα. 

 

IMPILO 08 

ΙΑ. Αίτηση με Α.Π.: 22502/12-09-2019 του υποψηφίου κου Κοντούλη Μιχαήλ Γεωργίου. 

Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

ΙΑ1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών με εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης mobile εφαρμογών στο 

Πρόγραμμα. 

ΙΑ2) Βιογραφικό Σημείωμα. 

ΙΑ3) Αντίγραφο διπλώματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

ΙΑ4) Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan. 

ΙΑ5) Βεβαίωση εργασίας σε ερευνητικά έργα (καλύπτοντας 11 μήνες ερευνητικής εμπειρίας σε ίδιο ή συναφές 

αντικείμενο). 



 

 
 

 

Πόρισμα συνέντευξης 

Ο Μιχαήλ Κοντούλης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και εργάζεται στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και 

Διοίκησης της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  ως προγραμματιστής.  

Έχει γνώσεις πολλών γλωσσών προγραμματισμού όπως Python, C++, HTML, SQL, JavaScript, Flutter οι οποίες 

είναι άμεσα σχετικές με το αντικείμενο του έργου IMPILO. Επιπλέον έχει εμπειρία στην υλοποίηση 

αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων μέσω της εργασίας του σε ερευνητικά έργα σε ποικίλους τομείς όπως 

τον σχεδιασμό αρχιτεκτονικής πληροφοριακών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων 

δεδομένων, έως την ανάπτυξη του μετωπιαίου άκρου εφαρμογών, ανάλυση μεγάλων δεδομένων, 

παρακολούθηση δικτύων και συστημάτων, ανάπτυξη βάσεων blockchain, κρυπτογραφία, και ανωνυμοποίηση 

προσωπικών δεδομένων, όλα άμεσα σχετικά με το έργο IMPILO. Η συνολική του εικόνα αποδίδει διάθεση και 

φιλοδοξία ένταξης στα καθήκοντα της θέσης IMPILO 09 ήτοι τις Ενότητας Εργασίας ΕΕ3 (Ανάλυση απαιτήσεων 

και σχεδιασμός συστήματος) και ΕΕ4 (Υλοποίηση πλατφόρμας IMPILO). 

 

Όσον αφορά τη βαθμολογία του υποψηφίου για τη θέση IMPILO 09 στα επιμέρους κριτήρια, έχει ως 

ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμοί 

[max] 

Υποψήφιοι 

Κοντούλης Μιχαήλ 

Γεώργιος 

Α.Π. 22502 

Αξιολόγηση της συνολικής επιστημονικής επάρκειας 

 Τίτλοι σπουδών (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακό/διδακτορικό 

συναφές με το αντικείμενο της θέσης) ή/και 

 Συναφείς δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις 

25 15 

Αξιολόγηση των προσόντων που διαθέτει ο υποψήφιος 

συνεργάτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

πρόσκληση προσόντα 

20 20 

Ερευνητική εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο (1 μόρια για 

κάθε μήνα, βαθμολογούμενη ως 30) 

30 11 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας 15 15 

Συνέντευξη με στόχο την εξακρίβωση των προσόντων του 

υποψηφίου για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά 

αλλά και τη συνολική αποτίμηση της εικόνας του σε σχέση με τις 

απαιτήσεις κάθε θέσης 

10 10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 71 

 

Επειδή ο κος Κοντούλης καλύπτει επαρκώς όλα τα κριτήρια της θέσης, ενώ παράλληλα είναι και ο μοναδικός 

υποψήφιος, η επιτροπή εισηγείται την επιλογή του για τη θέση IMPILO 09 στο ανωτέρω πρόγραμμα. 

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 



 

 
 

 

Δημήτριος Ασκούνης Ιωάννης Ψαρράς Χρυσόστομος Δούκας 

 Καθηγητής ΕΜΠ  Καθηγητής ΕΜΠ Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 

 



 

 
 

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

- Κοσματόπουλου Νικόλαου, Θέση 1 «IMPILO 05» 

- Εργαζάκη Κωνσταντίνου, Θέση 2 «IMPILO 06» 

- Κοκκινάκου Παναγιώτη, Θέση 3 «IMPILO 06» 

- Ντάνου Εμμανουήλ, Θέση 4 «IMPILO 07» 

- Λεβέντη Παναγιώτη, Θέση 5 «IMPILO 07» 

- Κελεμένη Αλέξανδρου, Θέση 6 «IMPILO 08» 

- Κοντούλη Μιχαήλ, Θέση 7 «IMPILO 09» 

 

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.  

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. 

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. Δημητρίου Ασκούνη, όπως 

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

πρωτ. 19733/26-07-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 
 


