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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
της 14ης -02-2020 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, 

στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 13-02-2020/Αρ. Πρωτ: 2570 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: 
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική 
Έρευνα και Καινοτομία» κωδικό MIS: 5030954, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004600, η οποία χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» και χρηματοδότη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ε.Υ. τον Καθηγητή κο 
Γεώργιο Στάμου 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 14-02-2020 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 



 

  
  

  

 
 

 

 

 

 

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

«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική 

Έρευνα και Καινοτομία» 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: 

 

 

 

 

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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν  Σ Υ Ν Α Ψ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ε Ω Ν  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

 
Τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Υποέργου 6 με τίτλο « Δράσεις 

του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» της Πράξης 

«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική 

Έρευνα και Καινοτομία» κωδικό MIS: 5030954, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004600, η οποία χρηματοδοτείται στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020» και χρηματοδότη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όπως ορίσθηκαν δυνάμει 

της από 12-01-2018 (Θέμα 7.2) απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, 

1. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Κωνσταντίνα Νικήτα,  

2. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Δημήτριος Ασκούνης 

3. Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Γεώργιος Στάμου,  

συνεδρίασαν σήμερα, 14 Φεβρουαρίου 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν  τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από 13-01-2020 

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μιας (1) θέσεως έκτακτου προσωπικού μέχρι τη λήξη της σχετικής 

προθεσμίας Δευτέρα 29/1/2020. 

Η  Επιτροπή Αξιολόγησης έχοντας υπόψη της: 

1) την από 20-12-2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα:5.3), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 



 

  
  

  

 
 

 

 

 

 

2) Την Υπ.αριθμ. πρωτ.: 650/13.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  

3) Τους κανόνες διαχείρισης του έργου  

 

Μελέτησε την υποψηφιότητα καθώς και το περιεχόμενο τoυ φακέλου που υποβλήθηκε.  

Στη συνέχεια αφού συζήτησε διεξοδικά, συνέταξε το παρόν πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων των 

υποψηφίων. 

 

 

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  –  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν  

Σύμφωνα με την πρόσκληση η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από 

βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα απαιτούμενα και επιθυμητά κριτήρια της πρόσκλησης. 

Η ανωτέρω επιτροπή  κατέληξε στα εξής: 

 

Κωδικός Θέσης :  1, με ειδικότητα:  Μηχανικός Ηλεκτρολόγος & Μηχανικός Υπολογιστών ή / και 

Πληροφορικής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 1 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ ή 
άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των 
Υπολογιστών και Πληροφορικής. 

 Εκπαίδευση και εμπειρία στο πεδίο των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης 
(ιδιαίτερα των βαθιών νευρωνικών δικτύων και των τεχνολογιών γνώσης) 
και εφαρμογών. 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, ή εκπαιδευτική εμπειρία, ή 
αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στον τομέα των εφαρμογών της Τεχνητής 
Νοημοσύνης, που αποδεικνύει  εξειδίκευση στις εφαρμογές τις τεχνητής 

νοημοσύνης στο ψηφιακό πολιτισμό.  

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή αποδεδειγμένη τεχνογνωσία 
στην ανάπτυξη προγραμμάτων, ή/και ανάπτυξη συστημάτων ή/και σύνταξη 
μελετών και παραδοτέων έργων πληροφορικής. 

 Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο 
αντικείμενο. 



 

  
  

  

 
 

 

 

 

 

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 
 
Aφού εξετάστηκε η αίτηση του υποψήφιου και ελέγχθηκαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του φακέλων, 

διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα τυπικά απαιτούμενα προσόντα για την θέση που εκδήλωσε 

ενδιαφέρον. 

Συνολικά κατατέθηκαν 1 αίτηση για την ανωτέρω θέση.  

 

Ειδικότερα: 

Για τη θέση με κωδικό 1, υποβλήθηκαν η κάτωθι πρόταση-αίτηση: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Φιλανδριανός Γεώργιος 1259/28.01.2020 

 

Φιλανδριανός Γεώργιος: όπως προκύπτει από το φάκελο με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, καλύπτει τα 

προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση. Αναλυτικότερα, ο κ. Γιώργος 

Φιλανδριανός είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2019), με βαθμό πτυχίου 7,82, με εξειδίκευση στην περιοχή των τεχνολογιών 

Τεχνητής Νοημοσύνης, ειδικά των εφαρμογών των βαθιών νευρωνικών δικτύων, που είναι απαραίτητη για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της θέσης. Συγκεκριμένα, έχει παρακολουθήσει στο πλαίσιο των σπουδών του 

μαθήματα σχετικά με γνωστικό αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης (Τεχνητή Νοημοσύνη Βαθμός εννέα (9), 

7ο εξάμηνο, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Μηχανής, οκτω (8), 8ο εξάμηνο) και επιπλέον, στη διπλωματική του 

εργασία με τίτλο «Αυτόματη Σύνθεση Μουσικής σε Συμβολική Μορφή με Αναδρομικά Νευρωνικά Δίκτυα» 

ανέπτυξε συστήματα βαθιάς μηχανικής μάθησης για την αυτόματη σύνθεση μουσικής. Συνεπώς, έχει επιπλέον 

εξειδίκευση στο τομέα των εφαρμογών των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα του ψηφιακού 

πολιτισμού. Επίσης, έχει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη προγραμμάτων και συστημάτων 



 

  
  

  

 
 

 

 

 

 

πληροφορικής, συγκεκριμένα στην ανάπτυξη αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για την κατασκευή και τον 

έλεγχο προσθετικών μελών, πεδίο στο οποίο έχει ιδρύσει μία startup, ενώ έχει κερδίσει την πρώτη θέση στην 

Ελλάδα σε διαγωνισμό κατασκευής αλγορίθμου της Google. Διαθέτει μέτρια γνώση Αγγλικών. Πτυχίο Αγγλικών 

“London Tests of English Level 2  - Intermediate Communication του Edexcel.  

Κατέθεσε: (α)Βιογραφικό σημείωμα, (β) Πιστοποιητικό Διπλώματος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (γ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας της Σχολής Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, (δ) Διπλωματική Εργασία, (ε) Αντίγραφο συμμετοχής στο 

πρόγραμμα “H Επιχειρηματικότητα στην Πράξη” του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (ζ) Αντίγραφο διπλώματος Ευρεσιτεχνίας του Οργανισμού 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, (η) Αντίγραφο πτυχίου Αγγλικών London Tests of English Level 2  - Intermediate 

Communication του Edexcel  

 

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

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

υποψήφιο ως κατωτέρω: 
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Πίνακας Βαθμολογίας υποψήφιου: Γεώργιος Φιλανδριανός 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 1 

Αιτιολόγηση Βαθμολογίας ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗ

ΣΗΣ 

1 Αποδεδειγμένη εμπειρία  
επαγγελματική ή εκπαιδευτική 
ή αποδεδειγμένη τεχνογνωσία 
στον τομέα των εφαρμογών 
της Τεχνητής Νοημοσύνης, 
που αποδεικνύει  εξειδίκευση 
στις εφαρμογές τις τεχνητής 
νοημοσύνης στο ψηφιακό 
πολιτισμό.  

 (Τρόπος απόδειξης: 
Διπλωματική εργασία, 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, 
αντίγραφα συμβάσεων, 
Σεμινάρια, Δημοσιεύσεις,  
σχετικές πιστοποιήσεις, 
σχετικά μαθήματα στο 
πλαίσιο των προπτυχιακών 
σπουδών (Αναλυτική 
βαθμολογία μαθημάτων). 

Αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στο πεδίο 
της Τεχνητής Νοημοσύνης που 
τεκμηριώνεται από προπτυχιακά 
μαθήματα στο πεδίο της Τεχνητής 
Νοημοσύνης (Τεχνητή Νοημοσύνη, 
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, 
Νευρωνικά Δίκτυα και Ευφυή 
Υπολογιστικά Συστήματα) και 
Διπλωματική εργασία στο πεδίο των 
εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης 
στον ψηφιακό πολιτισμό (Αυτόματη 
σύνθεση μουσικής σε συμβολική μορφή 
με Αναδρομικά Νευρωνικά Δίκτυα). Τα 
παραπάνω κρίνονται επαρκή σε σχέση 
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
θέσης εργασίας, εφόσον καλύπτουν 
πλήρως τα επιστημονικά πεδία στα 
οποία αναφέρεται η θέση. Επιπλέον, 
τόσο οι βαθμολογίες του στα μαθήματα 
όσο και η βαθμολογία και η ποιότητα της 
διπλωματικής εργασίας, αποδεικνύουν 
το εύρος και το βάθος του γνωστικού 
επιπέδου του υποψηφίου, στο 
αντικείμενο της θέσης. 

 

 

 

 

38 

2 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία ή 
αποδεδειγμένη τεχνογνωσία 
στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων, ή/και 
ανάπτυξη συστημάτων ή/και 
σύνταξη μελετών και 
παραδοτέων έργων 
πληροφορικής (αποδεικνύεται 
από βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας, αντίγραφα 
συμβάσεων ή/και  αντιγράφων 
τεχνικών αναφορών 
ερευνητικών έργων με τα 
ονόματα των συγγραφέων) 

Ο υποψήφιος έχει αναπτύξει μία 
πλατφόρμα (MusicAi platform), 
(geofila.pythonanywhere.com) για την 
αξιολόγηση της αυτόματης σύνθεσης 
μουσικής, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί 
από αρκετούς χρήστες (περισσότερους 
από 1500). Επιπλέον, έχει αναπτύξει ένα 
προσθετικό χέρι, το οποίο ο χρήστης 
δύναται να το ελέγξει αποκλειστικά με τη 
σκέψη και τα μάτια του, το οποίο 
δοκιμάστηκε από εκατοντάδες χρήστες. 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης αυτής 
συμμετείχε στο πρόγραμμα “H 
Επιχειρηματικότητα στην Πράξη” του 
τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και ίδρυσε μία 
μια νεοφυή επιχείρηση που στεγάζεται 
στη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του 
ΕΒΕΑ. Επιπρόσθετα, ανέπτυξη (σε 
συνεργασία με ερευνητική ομάδα του 
ΕΚΠΑ) 2 πρωτότυπους μηχανισμούς για 

18 
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Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 1 

Αιτιολόγηση Βαθμολογίας ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗ

ΣΗΣ 

την ομαλή λειτουργία της καρδιάς. 
Επίσης, έχει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας του 
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 
Τα παραπάνω έχουν παρουσιαστεί σε 
συνέδρια, εκδηλώσεις, καθώς και στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τέλος, 
κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ελλάδα 
στο διαγωνισμό Hash Code 2019 της 
Google. Με βάση τα παραπάνω, η 
Επιτροπή κρίνει ότι ο υποψήφιος 
καλύπτει επαρκώς την απαιτούμενη 
τεχνογνωσία στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων, εφόσον έχει αναπτύξει 
πολλές και πρωτότυπες εφαρμογές. 
Επιπλέον, τόσο οι συνεργασίες και το 
αντικείμενο των προγραμμάτων αυτών, 
όσο και η δημοσιότητά τους 
αποδεικνύουν την ποιότητα των 
συστημάτων που έχει αναπτύξει. 

3 

Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε 
συναφείς τομείς με το 
προκηρυσσόμενο αντικείμενο 
(αποδεικνύεται από 
αντίγραφα δημοσιεύσεων)  ή 
Τρόπος απόδειξης: Πλήρης 
κατάλογος βιβλιογραφικών 
αναφορών στο βιογραφικό 
σημείωμα 

 

 

 

Δεν έχει ερευνητικές εργασίες. 0 

4 

Επίπεδο γλωσσομάθειας: 

Άριστη γνώση: 10 μονάδες 

Πολύ καλή γνώση: 8 μονάδες 

Καλή γνώση: 6 μονάδες 

Μέτρια γνώση: 4 μονάδες 

 

Πτυχίο Αγγλικών “London Tests of 
English Level 2  - Intermediate 
Communication του Edexcel. 

4 

5 

Συνέντευξη (εφόσον η 
διενέργειά της κριθεί 
απαραίτητη) με στόχο την 
ποιοτική αξιολόγηση της 
υποψηφιότητας, της 
προσωπικότητας του 
υποψηφίου, την ουσιαστική 
γνώση των ζητούμενων 
προσόντων και την 
επιστημονική επάρκεια, όπως 
αυτή διαμορφώνεται μέσα 

 

 

 

 

Δεν πραγματοποιήθηκε συνέντευξη 
0 
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Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 1 

Αιτιολόγηση Βαθμολογίας ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗ

ΣΗΣ 

από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  60/90 

 

 

 

 

 

 

Συνεπώς, ο υποψήφιος καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα προσόντα και σε μεγάλο βαθμό τα πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα και η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του κου 

Γεώργιου Φιλανδριανού και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 1 , με ανώτατο όριο αμοιβής 

το ποσό των 22.300,00€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα 

πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας   ΕΠΙΣΕΥ Ε3.2, ΕΠΙΣΕΥ Ε3.3, ΕΠΙΣΕΥ Ε4.2, ΕΠΙΣΕΥ Ε4.3, ΕΠΙΣΕΥ Ε9.1, ΕΠΙΣΕΥ 10.1, 

ΕΠΙΣΕΥ 10.2, ΕΠΙΣΕΥ 10.3. 

 

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

Κωνσταντίνα Νικήτα  
 
 
 
 

 Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 

Ασκούνης Δημήτριος 
 
 
 
 

Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Γεώργιος Στάμου 
 
 
 

Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Γεώργιου Φιλανδριανού, 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 

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, Καθ. Κο Στάμου, όπως 

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

πρωτ. 650/13.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 
 


