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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

στις 28-8-2020 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 27-8-2020 / Αρ. Πρωτ: 
13913 Πρόσκλησης του Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Ομότιμου Kαθηγητή κ. Ιωάννη Βασιλείου.  
 
Θέμα: 5.1 
Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Συμβάσεως 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 με Επιστημονικά Υπεύθυνη την 
Καθηγήτρια ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και το οποίο χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τo από 6-8-2020 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, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και 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 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ENDORSE” 

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 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «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 (Θέμα: 7.1) 
Aπόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ  
 

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, 6 Αυγούστου 2020, ώρα 9.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, στην 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν τις υποψηφιότητες καθώς επίσης και το 
περιεχόμενο των φακέλων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την από 17-7-2020 / Αρ. Πρωτ.: 12309 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων συνολικού προϋπολογισμού έως 
του ποσού των 39.000,00 € έκαστη, με σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για το ανωτέρω έργο 
“ENDORSE”, μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας που είχε ορισθεί στις 3-8-2020 και ώρα 12:00, έτσι 
ώστε να διατυπώσουν πρόταση προς το Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων. 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη:  
1. την από 17-7-2020 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
2.  την με αρ. πρωτ. 12309 / 17-7-2020 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: ENDORSE 3 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ    ENDORSE 3 

Απαιτούμενα  
Τυπικά  
Προσόντα:  

 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών ή Μηχανικού Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή αντίστοιχο πολυτεχνικής σχολής  

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού σε matlab και python 
 Eμπειρία 2 ετών σε μοντελοποίηση και ανάλυση δεδομένων υγείας 

Πρόσθετα  
Επιθυμητά  
Προσόντα:  

 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής  
 Εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ερευνητικά έργα ή/και σε 

προγράμματα ερευνητικής υποτροφίας στην περιοχή της βιοϊατρικής 
μηχανικής 

 Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την διαδικασία 

της κρίσης (peer-review) 
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Για την προκηρυχθείσα θέση με κωδικό ENDORSE 3 , υποβλήθηκε η κάτωθι πρόταση/αίτηση:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  

1 Νίκος Μελανίτης-Παρασκευάς του Ευάγγελου 12486 / 20-7-2020  
 

Ο κ. Ν. Μελανίτης-Παρασκευάς, όπως προκύπτει από το φάκελο με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, 
καλύπτει επαρκώς τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση. 
Αναλυτικότερα:  
Το 2014 έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 2019 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποκτώντας έτσι το αντίστοιχο πτυχίο Ιατρικής. Από το 2016 
εκπονεί η διδακτορική του διατριβή στη Σχολή ΗΜΜΥ του ΕΜΠ στην περιοχή της βιοιατρικής 
μηχανικής/τεχνολογίας.  
Διαθέτει προχωρημένες δεξιότητες προγραμματισμού σε περιβάλλον matlab και τη γλώσσα python, 
καθώς επίσης ερευνητική εμπειρία τεσσάρων ετών στο αντικείμενο της μοντελοποίησης και την ανάλυση 
δεδομένων υγείας, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής με θέμα «Ανάπτυξη 
βιολογικά εμπνευσμένων μεθόδων όρασης υπολογιστών στη προσθετική αμφιβληστροειδούς». Η 
ερευνητική του εμπειρία τεκμηριώνεται από πρόσφατες δημοσιεύσεις του σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά και από αντίγραφο σύμβασης ερευνητικής υποτροφίας στον ΕΛΚΕ ΕΜΠ. 
Είναι ενεργό μέλος της επιστημονικής κοινότητας. Έχει στο ενεργητικό του 2 κατατεθειμένες δημοσιεύσεις 
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 2 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. 
Είναι άριστος γνώστης της αγγλικής γλώσσας, έχοντας αποκτήσει το Certificate of Proficiency από το 
Πανεπιστήμιο του Michigan.  
Κατά την διεξαγωγή της συνέντευξης, η Επιτροπή διέκρινε πως o κ. Mελανίτης-Παρασκευάς διαθέτει 
συγκροτημένη προσωπικότητα και προοπτικές εξέλιξης στο εν λόγω πεδίο έρευνας. Μέσα από ερωτήσεις 
τεχνικής φύσεως διαπιστώθηκε ότι διαθέτει υψηλή τεχνική κατάρτιση στο αντικείμενο της 
μοντελοποίησης και της ανάλυσης δεδομένων υγείας, που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του 
φυσικού αντικειμένου του έργου. 
Στη συνέχεια η υποψηφιότητά του αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται 
στην προκήρυξη. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια, ο συνολικός βαθμός προσόντων για 
τον ως άνω υποψήφιο προκύπτει ως εξής: 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ: ENDORSE 3 

ΕΥΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής 
Αποδεικνύεται από την προσκόμιση του πτυχίου. 
Βαθμολογείται με 20 μόρια για το πτυχίο. 

0-20 μόρια 20 

2 

Εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ερευνητικά έργα 
ή/και σε προγράμματα ερευνητικής υποτροφίας στην περιοχή της 
βιοϊατρικής μηχανικής. 
Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή αντίγραφα 
συμβάσεων. 
Βαθμολογείται η εμπειρία μέχρι 25 μήνες. 
Η μοριοδότηση υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:  
[(μήνες εργασιακής εμπειρίας)/25]*25 

0-25 μόρια 25 

3 

Δημοσιεύσεις σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο 
αντικείμενο, τόσο σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την 
διαδικασία της κρίσης (peer-review), όσο και σε κεφάλαια βιβλίων. 
Αποδεικνύεται από σχετικές δημοσιεύσεις στις αναφερόμενες 
περιοχές.  
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3 

8 μόρια για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, 3 μόρια 
για κάθε δημοσίευση σε συνέδριο και μέχρι του συνολικού αριθμού 
των 25 μορίων. 
Η συνολική βαθμολογία θα προκύπτει από τον τύπο: 
[8 * (Αριθμός Δημοσιεύσεων σε Περιοδικά)] +  
[3 * (Αριθμός Δημοσιεύσεων σε Συνέδρια)] ≤ 25 

0-25 μόρια 22 

4 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Αποδεικνύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  
Η μοριοδότηση υπολογίζεται ως εξής: 
Άριστη Γνώση: 15 μόρια 

0 ή 15 μόρια 15 

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 από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. 

0-15 μόρια 15 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  97 

 

 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ENDORSE 4 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ    ENDORSE 4 

Απαιτούμενα  
Τυπικά  
Προσόντα:  

 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών ή Μηχανικού Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή αντίστοιχο πολυτεχνικής σχολής  

 Ερευνητική εμπειρία 1 έτους 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 

Πρόσθετα  
Επιθυμητά  
Προσόντα:  

 Εργασιακή εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων υγείας ή/και 
ανάπτυξη/αξιολόγηση λογισμικού ή/και σχεδίαση/ανάπτυξη ψηφιακών 
παιχνιδιών σοβαρού σκοπού 

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

της κρίσης (peer-review) 

 

Για την προκυρηχθείσα θέση με κωδικό ENDORSE 4 , υποβλήθηκε η κάτωθι πρόταση/αίτηση:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  

1 Ελευθέριος Καλαφάτης του Κωνσταντίνου 12947 / 29-7-2020  
 
Ο κ. Ε. Καλαφάτης, όπως προκύπτει από το φάκελο με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, καλύπτει 
ικανοποιητικά τα προσόντα που ζητούνται στην παρούσα προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση. 
Αναλυτικότερα:  
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Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο το Μάρτιο του 2020.  
Έχει ερευνητική εμπειρία δύο ετών στα αντικείμενα της σχεδίασης και ανάπτυξης παιχνιδιών σοβαρού 
σκοπού και της αξιοποίησης μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, τόσο στο πλαίσιο μαθήματος κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του στο ΕΜΠ, όσο και κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας του με τίτλο: 
«Σχεδίαση και ανάπτυξη παιχνιδιού σοβαρού σκοπού για το σύνδρομο της αποφρακτικής υπνικής 
άπνοιας», όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση. Επιπρόσθετα, το ίδιο αντικείμενο (θεωρία τεχνολογίας 
λογισμικού – ανάπτυξη παιχνιδιών) είχε επιλέξει και κατά τη διάρκεια σπουδών στο Technical University of 
Munich μέσω του προγράμματος Erasmus+. 
Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 6 μηνών στην ανάλυση δεδομένων υγείας και την ανάπτυξη λογισμικού 
κατά την απασχόλησή του στο Τμήμα R&D του ομίλου PeopleCert. 
Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στην επιστημονική κοινότητα, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του δύο (2) 
δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων (ΕΛΕΒΙΤ 2019 και IEEE-CoG 2020). 
Είναι άριστος γνώστης της αγγλικής γλώσσας, έχοντας αποκτήσει το Certificate of Proficiency από το 
Πανεπιστήμιο του Michigan.  
Κατά την διεξαγωγή της συνέντευξης, η Επιτροπή διαπίστωσε πως o κ. Καλαφάτης έχει ισχυρή θέληση και 
ικανότητες για να εξελιχθεί περαιτέρω και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του φυσικού αντικειμένου του 
έργου. Μέσα από ερωτήσεις τεχνικής φύσεως διαπιστώθηκε ότι διαθέτει υψηλή τεχνική κατάρτιση στην 
ανάλυση ιατρικών δεδομένων και στην ανάπτυξη μηχανισμών παιχνιδοποίησης και παιχνιδιών σοβαρού 
σκοπού, που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου. 
Στη συνέχεια η υποψηφιότητά του αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται 
στην προκήρυξη. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια, ο συνολικός βαθμός προσόντων για 
τον ως άνω υποψήφιο προκύπτει ως εξής: 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ: ENDORSE 4 

ΕΥΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 

Εργασιακή εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων υγείας ή/και 
ανάπτυξη/αξιολόγηση λογισμικού ή/και σχεδίαση/ανάπτυξη 
ψηφιακών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού.  
Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή αντίγραφα 
συμβάσεων. 
Βαθμολογείται η εμπειρία μέχρι 18 μήνες. 
Η μοριοδότηση υπολογίζεται σύμφωνα με τον αλγόριθμο:  
[(μήνες εργασιακής εμπειρίας)/18]*25 

0-25 μόρια 8 

2 

Εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ερευνητικά έργα 
στην περιοχή της βιοϊατρικής μηχανικής. 
Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή αντίγραφα 
συμβάσεων. 
Βαθμολογείται η εμπειρία μέχρι 25 μήνες. 
Η μοριοδότηση υπολογίζεται σύμφωνα με τον αλγόριθμο:  
[(μήνες εργασιακής εμπειρίας)/25]*15 

0-15 μόρια 0 

3 

Δημοσιεύσεις σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο 
αντικείμενο, τόσο σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την 
διαδικασία της κρίσης (peer-review), όσο και σε κεφάλαια βιβλίων. 
Αποδεικνύεται από σχετικές δημοσιεύσεις στις αναφερόμενες 
περιοχές.  
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3 

8 μόρια για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, 3 μόρια 
για κάθε δημοσίευση σε συνέδριο και μέχρι του συνολικού αριθμού 
των 30 μορίων  
Η συνολική βαθμολογία θα προκύπτει από τον τύπο: 
[8 * (Αριθμός Δημοσιεύσεων σε Περιοδικά)] +  
[3 * (Αριθμός Δημοσιεύσεων σε Συνέδρια)] ≤ 30 

0-30 μόρια 6 

4 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Αποδεικνύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  
Η μοριοδότηση υπολογίζεται ως εξής: 
Άριστη Γνώση: 15 μόρια 

0 ή 15 μόρια 15 

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 από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. 

0-15 μόρια 15 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  44 

 
Συμπερασματικά, δεδομένου ότι οι δύο ανωτέρω υποψήφιοι καλύπτουν επαρκώς τα κριτήρια επιλογής 
και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι δεν υπήρξαν άλλες υποψηφιότητες, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται 
προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ: 

1) την αποδοχή της πρότασης του κ. Νίκου Μελανίτη-Παρασκευά και την επιλογή του για την πλήρωση της 
προκηρυχθείσας θέσης με κωδικό ENDORSE 3, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 39.000,00 €, 
προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου, στο πλαίσιο των 
Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6, ΕΕ7, καθώς και των αντίστοιχων παραδοτέων που απορρέουν 
από αυτές και 

2) την αποδοχή της πρότασης του κ. Ελευθέριου Καλαφάτη και την επιλογή του για την πλήρωση της 
προκηρυχθείσας θέσης με κωδικό ENDORSE 3, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 39.000,00 €, 
προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου, στο πλαίσιο των 
Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6, ΕΕ7, καθώς και των αντίστοιχων παραδοτέων που απορρέουν 
από αυτές. 

 
Τα μέλη της Επιτροπής 

 
1. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα 
2. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης 
3. Αν. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιος Στάμου 
 

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

 
Σύμφωνα και με το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής, το ΔΣ εγκρίνει την επιλογή:  
 
1. Του κ. Νίκου Μελανίτη-Παρασκευά του Ευαγγέλου. Κωδικός Θέσης: ENDORSE 3 
2. Του κ. Ελευθέριου Καλαφάτη του Κωνσταντίνου. Κωδικός Θέσης: ENDORSE 4 
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Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον εκ των συμμετεχόντων 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 και 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 μία (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. Καθηγητής Ιωάννη Βασιλείου μαζί με την Επιστημονικά 
Υπεύθυνη του Έργου Καθηγήτρια ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα, όπως προχωρήσουν στη σύναψη 
σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν πρωτ. 12309 / 17-7-2020 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου.  

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ 
 
 
 

Ιωάννης Βασιλείου 
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 


