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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

στις 14-1-2022 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, 
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 12-1-2022 / Αρ. Πρωτ: 277 Πρόσκλησης του 
Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Kαθηγητή κ. Ιωάννη Ψαρρά.  
 
Θέμα: 5.1  
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και κατάρτισης συμβάσεως έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
«Τεχνολογίες εξειδικευμένων εφαρμογών επιτήρησης ραντάρ μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος 
ακριβούς εκτίμησης και μετριασμού των επιδράσεων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 
ανεμογεννήτριες» και με διακριτικό τίτλο “ASSURE” (κωδικός MIS 5131415, κωδικός ΠΣΚΕ Τ2ΕΔΚ-03511, 
κωδικός ΕΠΙΣΕΥ 68007500) που εκτελείται στο πλαίσιο του β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με κωδικό ΟΠΣ 2076 και εντάσσεται στην Παρέμβαση ΙΙ “Συμπράξεις 
Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τo από 10-1-2022 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 
αξιολόγησης και επιλογής για τη σύναψη σύμβασης έργου, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με 
πλήρη τίτλο «Τεχνολογίες εξειδικευμένων εφαρμογών επιτήρησης ραντάρ μέσω αυτοματοποιημένου 
συστήματος ακριβούς εκτίμησης και μετριασμού των επιδράσεων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
από ανεμογεννήτριες» και με διακριτικό τίτλο “ASSURE” (κωδικός MIS 5131415, κωδικός ΠΣΚΕ Τ2ΕΔΚ-
03511, κωδικός ΕΠΙΣΕΥ 68007500), που εκτελείται στο πλαίσιο του β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ 
– ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με κωδικό ΟΠΣ 2076 και εντάσσεται στην Παρέμβαση ΙΙ “Συμπράξεις 
Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, αποφασίζει την έγκριση του ακόλουθου Πρακτικού 
Αξιολόγησης, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως:  
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………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ASSURE ” 

Τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου με πλήρη τίτλο 
«Τεχνολογίες εξειδικευμένων εφαρμογών επιτήρησης ραντάρ μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος 
ακριβούς εκτίμησης και μετριασμού των επιδράσεων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 
ανεμογεννήτριες» και με διακριτικό τίτλο “ASSURE” (κωδικός MIS 5131415, κωδικός ΠΣΚΕ Τ2ΕΔΚ-03511 
και κωδικός ΕΠΙΣΕΥ 68007500), που εκτελείται στο πλαίσιο του β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με κωδικό ΟΠΣ 2076 και εντάσσεται στην Παρέμβαση ΙΙ “Συμπράξεις 
Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ορίσθηκαν δυνάμει της από 15-10-2021 
(Θέμα: 7.2) Απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ  
 

1. Νικόλαος Ουζούνογλου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

2. Παναγιώτης Φράγκος, Καθηγητής ΕΜΠ 

3. Γεώργιος Ματσόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ 

 

συνεδρίασαν σήμερα 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00, 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 20-12-2021 / Αρ. Πρωτ. 22218 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης συνολικού προϋπολογισμού έως 
του ποσού των 69.000,00 € με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το ανωτέρω έργο 
“ASSURE”, μέχρι την ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας που είχε ορισθεί στις 5-1-2022 και ώρα 
15:00, έτσι ώστε να διατυπώσουν πρόταση προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ για την επιλογή των κατάλληλων 
υποψηφίων. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την από 10-12-2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

2.  την με αρ. πρωτ. 22218 / 20-12-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

3.  τους κανόνες διαχείρισης του έργου,  

και έχοντας μελετήσει τη μοναδική υποψηφιότητα που υποβλήθηκε, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
αξιολόγησης προτάσεων των υποψηφίων. Ειδικότερα:  

 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Συνεργάτης Β – Έμπειρος Ερευνητής 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2   Συνεργάτης Β - Έμπειρος Ερευνητής 

Απαιτούμενα  

Τυπικά  

Προσόντα:  

Δίπλωμα ή Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & 
Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, ή 
Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ή Μηχανικού Ηλεκτρονικής ή/και Τηλεπικοινωνιών, 
ή Μηχανικού Πληροφορικής κι Επιστήμης Υπολογιστών ή Δίπλωμα / Πτυχίο 
Μηχανικού ΑΕΙ με ειδίκευση σε αντικείμενο συναφές με το ως άνω 
περιγραφόμενο αντικείμενο της θέσης και το ερευνητικό αντικείμενο του  
Έργου ή σε κάθε περίπτωση ισοδύναμου τίτλου σπουδών ΑΕΙ σε αντικείμενο 
συναφές ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος.  
 Διδακτορικός τίτλος (Δίπλωμα ή Πτυχίο) στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο 
της επεξεργασίας σημάτων και σχετικών αλγορίθμων λογισμικού και 
γενικότερα σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το προκηρυσσόμενο 
αντικείμενο της θέσης. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, θεωρείται  
αντίστοιχος Διδακτορικός τίτλος Πολυτεχνικών Σχολών / Τμημάτων 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Σχολών Θετικών Επιστημών ή από άλλα συναφή 
Τμήματα / Σχολές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή ισότιμου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένου.  
 Δεκαετή (10ετή) εργασιακή / επαγγελματική ή / και ερευνητική εμπειρία σε 
θέματα συναφή με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο της θέσης και το 
ερευνητικό αντικείμενο του Έργου όπως π.χ. θέματα επεξεργασίας σήματος 
(signal processing), ανάπτυξης λογισμικού, machine learning και σχετικά. Στην 
εμπειρία αυτή συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η 
προϋπηρεσία του Υποψηφίου και η πρότερη εργασιακή εμπειρία του με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε εταιρικό και επιχειρηματικό περιβάλλον ή / 
και σε ακαδημαϊκό περιβάλλον ή / και σε εργαστηριακό περιβάλλον ή / και 
γενικότερα συμμετοχή σε πάσης φύσεως συναφή ερευνητικά έργα ή / και 
συναφή Workpackages / Ενότητες Εργασίας Ευρωπαϊκών και Εθνικών 
Ερευνητικών έργων και συναφών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.. 

 

Πρόσθετα  

Επιθυμητά  

Προσόντα:  

Πρόσθετη επιθυμητή εμπειρία: Πέραν της Δεκαετίας εργασιακή / 
επαγγελματική ή / και ερευνητική εμπειρία σε θέματα συναφή με το ως άνω 
περιγραφόμενο αντικείμενο της θέσης και το ερευνητικό αντικείμενο του Έργου, 
ενώ για την πρόσθετη αυτή επιθυμητή εμπειρία ισχύουν τα ίδια αναφορικά με 
την απόκτησή της (εργασιακή εμπειρία σε εταιρικό ή / και σε ακαδημαϊκό 
περιβάλλον ή / και συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά έργα κλπ.) με την ως άνω 
απαιτούμενη δεκαετή εμπειρία.  
Ειδική επιθυμητή εμπειρία: εργασιακή / επαγγελματική ή / και ερευνητική 
εμπειρία η οποία ειδικότερα να αφορά συγκεκριμένα, επεξεργασία σημάτων 
ραντάρ ή / και διαφόρων φύσεων αισθητήρων και σχετική ανάπτυξη 
λογισμικού τους με μοντέρνες τεχνικές machine learning. Η ειδική αυτή 
επιθυμητή εμπειρία δύναται να είναι εντός της απαιτούμενης δεκαετούς 
εμπειρίας ή / και πέραν αυτής ενώ ισχύουν τα ίδια αναφορικά με την απόκτησή 
της με την ως άνω απαιτούμενη δεκαετή εμπειρία.  
 Εμπειρία σε θέσεις ευθύνης όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά 
θεωρούνται θέσεις επιστημονικής ή / και τεχνικής υπευθυνότητας ή / και 
υπευθύνου διαχείρισης έργων π.χ. σε εταιρικό περιβάλλον, θέσεις 
επιστημονικού υπευθύνου ή / και συντονιστή ή / και coordinator ή / και 
technical / project manager σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα κλπ.  
 Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε ελληνικά ή 
διεθνή συνέδρια με κριτές, συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία, συγγραφή βιβλίων 
με επιστημονικούς επιμελητές (Editors) στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης 
του ηλεκτρολόγου μηχανικού ή συναφών ειδικοτήτων. Στην κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνονται και τυχόν πατέντες ή / και αιτήσεις προστασίας δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης και τεκμηριωμένες IP (Intellectual 
Properties) εταιριών.  
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Για την προκηρυχθείσα θέση με Κωδικό Θέσης 2: Συνεργάτης Β – Έμπειρος Ερευνητής, υποβλήθηκε η 
κάτωθι πρόταση/αίτηση: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  

1 XXXXXXXXXX 22951 / 31-12-2021 

 

Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. Αίτησης 22951/31-12-2021, όπως προκύπτει από το φάκελο με τα 
δικαιολογητικά που κατέθεσε,  καλύπτει πλήρως τα προσόντα που αναφέρονται για τη προκηρυχθείσα 
θέση. Αναλυτικότερα:   

Ο υποψήφιος είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας αποφοιτήσει από το εν λόγω 
εκπαιδευτικό ίδρυμα το 1994 με βαθμό Λίαν Καλώς (8,11) με βάση το αντίγραφο Διπλώματος του 
Πανεπιστημίου Πατρών που κατέθεσε.  

Επίσης, ο Υποψήφιος είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, έχοντας ανακηρυχθεί το 2004 Διδάκτορας 
του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με 
βάση το αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος που κατέθεσε. Το αντικείμενο της Διδακτορικής του 
Διατριβής με Επιβλέποντα τον Καθ. Κ. Μπερμπερίδη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Σημάτων 
και Τηλεπικοινωνιών, ήταν "Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι στο πεδίο των συχνοτήτων και εφαρμογή τους 
στην ταυτοποίηση και ισοστάθμιση τηλεπικοινωνιακών διαύλων" το οποίο είναι απολύτως συναφές με 
το προκηρυχθέν Αντικείμενο της Θέσης όπως αυτό περιγράφηκε στην Πρόσκληση, καθώς αφορά 
ξεκάθαρα στο γνωστικό αντικείμενο της επεξεργασίας σημάτων και σχετικών αλγορίθμων λογισμικού.  

Ο υποψήφιος ήταν συνιδρυτής, εταίρος και συνδιαχειριστής της εταιρείας SCIENSIS ΕΠΕ και εργαζόταν σε 
αυτήν ως Μηχανικός, από την ίδρυσή της το 2003 έως τη λύση της το 2020. Η εταιρεία SCIENSIS ΕΠΕ 
παρείχε λύσεις που αφορούν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της επεξεργασίας σημάτων και την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού και αλγορίθμων για πλήθος εφαρμογών που 
σχετίζονται με το πεδίο γνώσεων της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Κατά συνέπεια, λόγω της 
εργασίας του και της εταιρικής συμμετοχής του στην εταιρεία SCIENSIS ΕΠΕ υπερκαλύπτει την δεκαετή 
(10ετή) εργασιακή εμπειρία που απαιτείται από την Πρόσκληση και μάλιστα σε θέματα συναφή με το 
προκηρυσσόμενο αντικείμενο.  

Παρόλα αυτά και προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω η συνάφεια των αντικειμένων της εργασιακής 
του εμπειρίας, αλλά και για να αναδειχθεί η ερευνητική εμπειρία και πρότερη γνώση του Υποψηφίου σε 
συναφή ερευνητικά έργα, ουποψήφιος, προς πιστοποίηση και όσων αναφέρονται στο πλήρες και 
αναλυτικό Βιογραφικό του Σημείωμα, κατέθεσε επιπλέον και:  

 αντίγραφα επιλεγμένων συμβάσεων έργου κατά το διάστημα 2005 – 2015 στα πλαίσια εταιρικών 
αλλά και ερευνητικών έργων με τον φορέα SCIENSIS ΕΠΕ, 

 κατάλογο συνεχόμενων συμβάσεων έργου από το 2017 έως σήμερα στα πλαίσια ερευνητικών 
έργων του φορέα ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ με τον οποίο ο Υποψήφιος συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια, 

 τα οποία συνοδεύονταν και από βεβαιώσεις συνιδρυτών και υπευθύνων έργων, προς περαιτέρω 
επιβεβαίωση και επεξήγηση του αντικειμένου και της φύσεως των εργασιών τις οποίες ανέλαβε 
και έφερε εις πέρας στα πλαίσια των έργων αυτών. 
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Από τα παραπάνω τεκμαίρεται πλήρως ότι υποψήφιος διαθέτει πολύ μεγάλη και πολυετή επαγγελματική 
και εργασιακή εμπειρία σε όλα τα συναφή θέματα επεξεργασίας σήματος (signal processing), ανάπτυξης 
λογισμικού και machine learning, τόσο λόγω αντικειμένου των εργασιών του καθ’ όλη την διάρκεια της 
θητείας του στην εταιρεία SCIENSIS ΕΠΕ όσο και μέσω της συμμετοχής του σε πολύ σημαντικά ερευνητικά 
έργα με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση, σε αντικείμενα και Workpackages / Ενότητες Εργασίας 
συναφή προς το προκηρυσσόμενο Αντικείμενο της Θέσης. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα 
έργα στα οποία συμμετείχε ενεργά:  

 τα εθνικά έργα NexGenMiliwave (2009 – 2013) και EMOSIC (2013 – 2015) τα οποία ήταν 
καινοτομικά έργα για την εποχή τους και στο πεδίο της επεξεργασίας σημάτων μεταξύ άλλων,  

 τα Ευρωπαϊκά έργα iBorderCtrl (2016 – 2019, το οποίο έγινε και διεθνώς γνωστό) και RESISTO 
(2018 – 2021), τα αντικείμενα των οποίων ως τελικά παραδοτέα και οι ενέργειες έρευνας, 
ανάπτυξης και υλοποίησής τους προσομοιάζουν πλήρως προς το αντίστοιχο αντικείμενο και 
ενέργειες του ερευνητικού έργου ASSURE εν προκειμένω. Και τα τρία αυτά έργα αφορούν την 
σχεδίαση και ανάπτυξη αυτοματοποιημένων ολοκληρωμένων εργαλείων λογισμικού μεγάλης 
κλίμακος (συνολικές πλατφόρμες λογισμικού με αισθητήρες). 

Είναι λοιπόν σαφές, ότι ο Υποψήφιος καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της 
προκηρυχθείσας θέσης που προβλέπονται από την Πρόσκληση, ενώ παράλληλα διαθέτει και τις 
ουσιαστικές γνώσεις και την αντίστοιχη εμπειρία που απαιτούνται από το αντικείμενο του έργου ASSURE.  

Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι και μόνο προσμετρώντας την διάρκεια των επιλεγμένων συμβάσεων που 
κατέθεσε ως δείγματα της συνάφειας της εργασιακής εμπειρίας του προκύπτουν αθροιστικά (και 
αφαιρώντας τα διαστήματα αλληλοεπικάλυψης) τουλάχιστον 136 ημερολογιακοί μήνες (περισσότερα από 
11 έτη) εργασιακής εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας Θέσης τόσο 
και σε εταιρικό όσο και σε ακαδημαϊκό περιβάλλον.  

Υπερκαλύπτει συνεπώς το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 10ετούς εμπειρίας, ενώ λαμβάνοντας υπόψη 
και την θητεία και εργασία του στην, εξ αντικειμένου, συναφούς σκοπού εταιρεία SCIENSIS ΕΠΕ από το 
2003, ο Υποψήφιος υπερκαλύπτει την μέγιστη θεωρούμενη πρόσθετη επιθυμητή εμπειρία των 24 μηνών 
που αφορά το πρώτο (1ο) πρόσθετο επιθυμητό προσόν και κριτήριο (πέραν της Δεκαετίας εργασιακή / 
επαγγελματική ή / και ερευνητική εμπειρία). 

Αναφορικά με το δεύτερο (2ο) πρόσθετο προσόν της ειδικής επιθυμητής εμπειρίας, ο υποψήφιος έχει 
ασχοληθεί συγκεκριμένα με επεξεργασία σημάτων ραντάρ σε συνδυασμό με άλλους αισθητήρες στα έργα 
iBorderCtrl (ραντάρ και ακουστικοί / πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες) και RESISTO (ραντάρ και ακουστικοί 
αισθητήρες). Ειδικότερα στο έργο RESISTO πραγματοποίησε και εξειδικευμένη ανάπτυξη αλγορίθμων των 
συνδυασμένων αισθητήρων με τεχνικές machine learning στα πλαίσια των συνολικών ενεργειών 
επεξεργασίας σημάτων και υλοποίησης λογισμικού που ανέλαβε. Από τον κατάλογο συμβάσεων και τις 
επεξηγηματικές βεβαιώσεις που κατέθεσε, προκύπτει ότι η συναφής απασχόλησή του στα αντίστοιχα 
WorkPackages (WPs) των έργων αυτών αφορούσε τουλάχιστον 45 ημερολογιακούς μήνες. Κατά συνέπεια 
υπερκαλύπτει και το δεύτερο (2ο) αυτό επιθυμητό προσόν και κριτήριο.  

Ο  υποψήφιος υπερκαλύπτει και το τρίτο (3ο) πρόσθετο επιθυμητό προσόν και κριτήριο της εμπειρίας σε 
θέσεις ευθύνης, καθόσον υπήρξε συνιδρυτής και εταίρος της εταιρείας SCIENSIS ΕΠΕ από το 2003 έως το 
2020 διατελώντας και επικεφαλής των R&D δράσεων της εταιρείας.   
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Τέλος, πιστοποιείται ότι είναι ενεργό μέλος της επιστημονικής κοινότητας διαθέτοντας εννέα (9) 
δημοσιεύσεις σε συναφές αντικείμενο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές καθώς 
επίσης και δύο (2) κεφάλαια σε βιβλία, με αναγνωρισμένο το επιστημονικό του έργο (38 αναφορές από 
τρίτους). Επιπλέον, είναι συν-εφευρέτης μίας (1) πατέντας από το 2001 σε αντικείμενο συναφές με αυτό 
της προκηρυχθείσας θέσης. Κατά συνέπεια υπερκαλύπτει και το τέταρτο (4ο) πρόσθετο επιθυμητό προσόν 
και αντίστοιχο κριτήριο των δημοσιεύσεων. 

Σε συνέχεια των θετικών εισηγήσεων αναφορικά με την εμπειρία και την προσωπικότητα του Υποψηφίου 
που παρείχαν στις αντίστοιχες βεβαιώσεις τους οι υπεύθυνοι των φορέων στους οποίους έχει 
απασχοληθεί, η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε τον υποψήφιο σε ολιγόλεπτη συνέντευξη μέσω skype. Κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης ο Υποψήφιος παρείχε περαιτέρω πληροφορίες για το επιστημονικό του έργο 
και τις συνολικές επιδόσεις του στην μέχρι τώρα σταδιοδρομία του, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει με 
την Επιτροπή με περισσότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο των έργων και συνεργασιών του συνολικά. 
Η Επιτροπή αξιολόγησε πλήρως θετικά την ανταπόκριση, την επάρκεια και την συνολική παρουσία του 
Υποψηφίου στην συνέντευξη, διασαφήνισε και επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις της ενώ αξιολόγησε επίσης 
θετικά το ήθος και την προσωπικότητα του Υποψηφίου. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, η υποψηφιότητά του αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε βάσει των 
κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη.  

 

Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια, εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον ως άνω 
υποψήφιο ως εξής: 
 

Α/Α 
Κριτήρια Αξιολόγησης Κωδικού Θέσης 2 
“Συνεργάτης Β – Έμπειρος Ερευνητής” 

Εύρος 
Βαθμολογίας 

Τελικός 
Βαθμός 

1 

Πρόσθετη επιθυμητή εμπειρία: πέραν της Δεκαετίας εργασιακή / 
επαγγελματική ή / και ερευνητική εμπειρία σε θέματα συναφή με 
το ως άνω περιγραφόμενο αντικείμενο της θέσης και το 
ερευνητικό αντικείμενο του Έργου (αποδεικνύεται από σχετικά 
αποδεικτικά έγγραφα π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας όπως 
αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο των Διευκρινήσεων).  
Μέγιστη πρόσθετη εμπειρία θεωρούνται οι 24 μήνες. Η 
μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με τον αλγόριθμο: Μόρια = [(μήνες 
πρόσθετης εμπειρίας)/24]*20  

0 - 20 μόρια 20 

2 

Ειδική επιθυμητή εμπειρία: εργασιακή / επαγγελματική ή / και 
ερευνητική εμπειρία σε θέματα επεξεργασίας σημάτων ραντάρ ή / 
και διαφόρων φύσεων αισθητήρων και σχετική ανάπτυξη 
λογισμικού τους με μοντέρνες τεχνικές machine learning 
(αποδεικνύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα π.χ. βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας όπως αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 
των Διευκρινήσεων).  
Μέγιστη ειδική εμπειρία θεωρούνται οι 24 μήνες. Η μοριοδότηση 
γίνεται σύμφωνα με τον αλγόριθμο: Μόρια = [(μήνες ειδικής 
εμπειρίας)/24]*25  

0 - 25 μόρια 25 
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3 

Εμπειρία σε θέσεις ευθύνης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων (αποδεικνύεται από 
σχετικά αποδεικτικά έγγραφα π.χ. βεβαιώσεις όπως αναφέρονται 
στην παραπάνω παράγραφο των Διευκρινήσεων).  
Μέγιστη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης θεωρούνται οι 24 μήνες. Η 
μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με τον αλγόριθμο: Μόρια = [(μήνες 
εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης)/24]*15  

0 - 15 μόρια 15 

4 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση, 
συγγραφή κεφαλαίων, βιβλίων, πατέντες και συναφείς 
ανακοινώσεις (αποδεικνύεται από πλήρη κατάλογο 
βιβλιογραφικών αναφορών στο βιογραφικό σημείωμα ή 
αντίγραφα των πάσης φύσεως δημοσιεύσεων όπως αναφέρεται 
στην παραπάνω παράγραφο των Διευκρινήσεων).  
Η Μοριοδότηση γίνεται ως εξής: Ως μέγιστος αριθμός θεωρούνται 
οι 5 πάσης φύσεως δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις. Μόρια = 
[(Πλήθος δημοσιεύσεων)/5]*20.  

0 - 20 μόρια 20 

5 

Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο 
την ποιοτική αξιολόγηση της συνολικής εικόνας της 
υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την 
ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων, και την 
επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά από τα συνολικά προσόντα και τις 
συνολικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη. Συνεκτιμώνται 
και ικανότητες υποστήριξης διεξαγωγής διαδικασιών ανάπτυξης 
και σύνταξης εξειδικευμένων αναφορών.  

0-20 μόρια 20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 

 

Εν κατακλείδι, δεδομένου ότι ο ανωτέρω υποψήφιος καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα προσόντα 
όσο και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα, και άρα όλα τα κριτήρια επιλογής και παράλληλα 
λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι δεν υπήρξαν άλλες υποψηφιότητες για τη θέση, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ: 

 την αποδοχή της πρότασης του υποψηφίου και την επιλογή του για την πλήρωση της Θέσης με 
Κωδικό Θέσης 2 «Συνεργάτης Β – Έμπειρος Ερευνητής» με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 
69.000,00 ευρώ, προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου, 
όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής: 

 

Νικόλαος Ουζούνογλου, 
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

Παναγιώτης  Φράγκος,  
Καθηγητής  ΕΜΠ 

Γεώργιος Ματσόπουλος, 
Καθηγητής ΕΜΠ 

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

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

 Του υποψηφίου για την πλήρωση της θέσης με Κωδικό Θέσης 2 «Συνεργάτης Β – Έμπειρος 
Ερευνητής» 
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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 και 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, Καθηγητής ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς και ο Επιστημονικά 
Υπεύθυνος του Έργου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Νικόλαος Ουζούνογλου, όπως προχωρήσουν στη 
σύναψη σύμβασης έργου με τον ανωτέρω συνεργάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 
22218 / 20-12-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου.  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ 

 
 
 

Ιωάννης Ψαρράς 

Καθηγητής ΕΜΠ 


