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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
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Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
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Της 25-02-2022 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή , 25 Φεβρουαρίου 2022, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, 
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 24-2-2022/ Αρ. Πρωτ: 2874 Πρόσκλησης του Διευθυντή 
του ΕΠΙΣΕΥ, Kαθ. Ιωάννη Ψαρρά. 
   
   
Θέμα: 5.1 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
««"Blockchain" Πλατφόρμα για "Peer-to-Peer" Συναλλαγές κατά την Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων – EV-
CHAIN», MIS (ΟΠΣ) 5134540 με κωδικό έργου ΕΠΙΣΕΥ 68007800και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Ιωάννη 
Ψαρρά.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 18 Φεβρουαρίου 2022 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 
αξιολόγησης των προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου των προσκλήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Blockchain" Πλατφόρμα για "Peer-to-Peer" 
Συναλλαγές κατά την Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων – EV-CHAIN», 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 
B’ Κύκλος».- 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 «"Blockchain" 
Πλατφόρμα για "Peer-to-Peer" Συναλλαγές κατά την Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων – EV-CHAIN», 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 B’ Κύκλος», όπως ορίσθηκαν δυνάμει της από 4/10/2021 απόφασης του 
ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ,  
1. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Πρόεδρος 
2. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Δημήτριος Ασκούνης, Μέλος 
3. Αν. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Μέλος 
συνεδρίασαν σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από  
11-1-2022 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση 6 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «EV CHAIN», 
μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας τη  Δευτέρα  1-02-2022, ώρα 15:00. 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την από 21-12-2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
2. την με ΑΠ 264/11-01-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
3. Τους κανόνες διαχείρισης του έργου και έχοντας μελετήσει τις υποψηφιότητες, το περιεχόμενο των φακέλων 
που υποβλήθηκαν, καθώς και τα συμεράσματα από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν 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 «"Blockchain" Πλατφόρμα για "Peer-to-Peer" Συναλλαγές κατά την Φόρτιση 
Ηλεκτρικών Οχημάτων – EV-CHAIN», MIS (ΟΠΣ) 5134540 με κωδικό έργου ΕΠΙΣΕΥ 68007800 και Ε.Υ. τον 
Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Ιωάννη Ψαρρά, 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 B’ Κύκλος», κατάρτησε τον κάτωθι πίνακα προσόντων για την 
παροχή έργου, σύμφωνα με την από 11-01-2022 πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Αρ. Πρωτ. 264/11-01-2022): 
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 EV-CHAIN 01: Ένα (1) Άτομο, Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου 
θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης  
 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή 
κάτοχος πτυχίου θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 

 Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών  

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών 
 Καλή γνώση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ενέργειας και στην 

παρακολούθηση, έλεγχο, αποτίμηση και αξιολόγηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων. 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
 

Κατατέθηκε μία  (1) αίτηση για την ανωτέρω θέση. Λαμβάνοντας υπόψη επομένως  ότι υποβλήθηκε μία αίτηση 
για την προκηρυσσόμενη θέση και ότι ο υποψήφιος καλύπτει επαρκώς τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
πρόσκληση προσόντα της θέσης δεν κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια συνέντευξης. Η αίτηση περιγράφεται στη 
συνέχεια: 

 

● EV-CHAIN 01 

A. Αίτηση με Α.Π.: 1088/21-01-2022 του υποψηφίου  

Ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 1088/21-1-2022 είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαθέτει σημαντική εμπειρία, πλέον των 10 ετών, στη διαχείριση, παρακολούθηση, 
έλεγχο, αποτίμηση και αξιολόγηση έργων / δράσεων, καθώς και στην ανάπτυξη σχετικών μεθοδολογιών στα 
συστήματα διοίκησης και ειδικότερα στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και διαχειριστικών / πληροφοριακών 
συστημάτων σχετικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων / δράσεων. 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 σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα, 
έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό μελετών και αναλύσεων στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, ήτοι στα 
συστήματα διοίκησης και ειδικότερα στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και διαχειριστικών / πληροφοριακών 
συστημάτων σχετικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων / δράσεων.  
 
Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
A1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως Μηχανολόγος Μηχανικός με 
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ενέργειας και στην παρακολούθηση, έλεγχο, αποτίμηση και αξιολόγηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων. 

A2) Βιογραφικό Σημείωμα. 

A3) Φωτοαντίγραφο Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

A4) Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου με τίτλο «Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση του ομόρου ανεμογεννητριών οριζοντίου 
άξονα» και επομένως βαθμολογείται με τον ανώτατο βαθμό (20)  στο αντίστοιχο κριτήριο. 

A5) Φωτοαντίγραφο διπλώματος πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου του Cambridge 
και επομένως βαθμολογείται με 10 στη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
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. 

A6) Φωτοαντίγραφο διπλώματος πολύ καλής γνώσης της Γαλλικής γλώσσας του Institut Francais d’ Athenes. 

A7) Φωτοαντίγραφo άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού από το ΤΕΕ. 

A8) Φωτοαντίγραφo πτυχίου Μελετητή και γενική άδεια. 

Α9) 7 Βεβαιώσεις εμπειρίας εργοδοτών (καλύπτοντας περισσότερους από 120 μήνες γενικής εμπειρίας και 70 
μήνες εμπειρίας στα συστήματα διοίκησης και ειδικότερα στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και διαχειριστικών / 
πληροφοριακών συστημάτων σχετικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων / δράσεων σε ίδιο ή 
συναφές αντικείμενο) και επομένως βαθμολογείται με τον ανώτατο βαθμό (50)  στο αντίστοιχο κριτήριο. 

Α10) 7 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αφορούν την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
υλοποίησης έργων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας / αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων διαχείρισης και διοίκησης των έργων, 
και των πληροφοριακών συστημάτων που τις υποστηρίζουν. Αφορούν επίσης, συστήματα προγραμματισμού 
και υλοποίησης του ελέγχου ποιότητας των εκθέσεων παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων στο πλαίσιο 
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας των έργων Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, περιλαμβανομένων 
της σχετικής βάσης δεδομένων και του πληροφοριακού συστήματος για στατιστική ανάλυση. Αφορούν επίσης, 
ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Μέτρησης και Αξιολόγησης IMES: ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την 
αξιολόγηση προηγμένων συστημάτων βάσεων δεδομένων πληροφοριών.  

 

Όσον αφορά τη βαθμολογία του υποψηφίου για τη θέση EV-CHAIN 01 στα επιμέρους κριτήρια, έχει ως 
ακολούθως: 
 

Κριτήριο Βαθμοί 
[max] 

Υποψήφιοι 

Α.Π. 1088 

Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών  20 20 

Εμπειρία στην αξιολόγηση Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και ΕΣΠΑ, την παρακολούθηση, έλεγχο, αποτίμηση και 
αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων και στη 
διαχείριση ενέργειας 

50 50 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας 15 10 

Συνέντευξη (εφόσον διενεργηθεί) με στόχο την συνολική αποτίμηση της 

εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 

επιστημονικές / ερευνητικές / επαγγελματικές επιδόσεις του 

15 --- 

ΣΥΝΟΛΟ 100 80 

 

--- Δεν κρίθηκε απαραίτητο να διενεργηθεί συνέντευξη δεδομένου ότι από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
διαμορφώνεται σαφέστατη εικόνα για τον υποψήφιο και επιπλέον δεν έχει υποβληθεί άλλη υποψηφιότητα 
για τη θέση. 

 
Επειδή ο υποψήφιος καλύπτει επαρκώς όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τη θέση και βαθμολογήθηκε 
με το μέγιστο βαθμό σε όλα τα κριτήρια που αφορούν τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα,  η επιτροπή 
εισηγείται την επιλογή του για τη θέση EV CHAIN 01 στο ανωτέρω πρόγραμμα. 
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 EV-CHAIN 02: Ένα (1) Άτομο, Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου 
θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 
 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή 
κάτοχος πτυχίου θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 

 Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών  

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών στην πληροφορική 
 Καλή γνώση και εμπειρία στην επιχειρησιακή ανάλυση (business analysis), 

ανάλυση δεδομένων (data analysis) και πρότυπα οργάνωσης (ISO) 
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 
Δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμη αίτηση. 

 EV-CHAIN 03: Ένα (1) Άτομο, Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου 
θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή 
κάτοχος πτυχίου θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 

 Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 
 Eπαγγελματική εμπειρία σε θέματα ηλεκτροκίνησης τουλάχιστον 1 έτους  

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά ( CFA Level 2 ή αντίστοιχο) 
 Καλή γνώση και ερευνητική εμπειρία σε έργα: 

α) σχετιζόμενα με ηλεκτροκίνηση ή/και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  
β) διαχείρισης και ανάπτυξης web και mobile εφαρμογών για την διαχείριση 
συσκευών ΙοΤ στο χώρο της ενέργειας 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 

Κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις για την ανωτέρω θέση. Οι αιτήσεις, με σειρά νωρίτερης χρονικής υποβολής, 
περιγράφονται στη συνέχεια: 
 
●EV CHAIN 03 
A. Αίτηση με Α.Π.: 1134/24-01-2022 του υποψηφίου  
Ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης πρωτοκόλλου 1134/24-1-2022 είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  
 
Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
A1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως Μηχανολόγος Μηχανικός. 
A2) Βιογραφικό Σημείωμα. 
A3) Φωτοαντίγραφο Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
Α4) Βεβαίωση εξειδίκευσης στα χρηματοοικονομικά (CFA Level 2) από το CFA Institute και επομένως 
βαθμολογείται με τον ανώτατο βαθμό (20) στο αντίστοιχο κριτήριο. 
A5) Φωτοαντίγραφο διπλώματος άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου του Cambridge και 
επομένως βαθμολογείται με τον ανώτατο βαθμό (15) στη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
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Α6) Βεβαιώσεις εμπειρίας εργοδοτών (καλύπτοντας την ελάχιστα απαιτούμενη γενική εμπειρία 2 ετών, την 
ελάχιστη απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ηλεκτροκίνησης 1 έτους και καλύπτοντας 28 μήνες 
ερευνητική εμπειρία σε έργα: α) σχετιζόμενα με ηλεκτροκίνηση ή/και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, β) 
διαχείρισης και ανάπτυξης web και mobile εφαρμογών για την διαχείριση συσκευών ΙοΤ στο χώρο της 
ενέργειας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε κατά την πραγματοποιηθείσα συνέντευξη του υποψηφίου. Επομένως 
βαθμολογείται με τον ανώτατο βαθμό (50) στο αντίστοιχο κριτήριο. 
 
Με βάση τα παραπάνω η βαθμολογία του υποψηφίου για τη θέση EV CHAIN 03 στα επιμέρους κριτήρια, έχει 
ως ακολούθως: 
 

Κριτήριο Βαθμοί 
[max] 

Υποψήφιοι 

Α.Π. 1134 

Εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά (CFA Level 2 ή αντίστοιχο)  20 20 

Καλή γνώση και εμπειρία σε έργα: α) σχετιζόμενα με ηλεκτροκίνηση ή/και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, β) διαχείρισης και ανάπτυξης web και 
mobile εφαρμογών για την διαχείριση συσκευών ΙοΤ στο χώρο της 
ενέργειας. 

50 50 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας 15 15 

Συνέντευξη (εφόσον διενεργηθεί) με στόχο την συνολική αποτίμηση της 

εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 

επιστημονικές / ερευνητικές / επαγγελματικές επιδόσεις του 

15 15 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 

 
Β. Αίτηση με Α.Π.: 1422/31-01-2022 του υποψηφίου  
Ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 1422/31-1-2022 είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.  
 
Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
A1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 
A2) Βιογραφικό Σημείωμα. 
A3) Φωτοαντίγραφο Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Α4) Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Πανεπιστημίου Bristol, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
Α5) Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (με πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων και βαθμολογίας) και επομένως βαθμολογείται 
με τον ανώτατο βαθμό (20) στο αντίστοιχο κριτήριο. 
A6) Φωτοαντίγραφο διπλώματος άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan και 
επομένως βαθμολογείται με τον ανώτατο βαθμό (15) στο αντίστοιχο κριτήριο.  
Α7) Στοιχεία μητρώου του νομικού προσώπου EMERGON ΙΚΕ, του οποίου είναι διαχειριστής από 25/11/2010 
καλύπτοντας την ελάχιστα απαιτούμενη γενική επαγγελματική εμπειρία 2 ετών και τέσσερα τιμολόγια  του 
2021 της εταιρείας EMERGON σχετικά με προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων με τα οποία καλύπτει την ελάχιστη απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα 
ηλεκτροκίνησης 1 έτους.   
Α8) Ενημερωτικό φυλλάδιο της πλατφόρμας MotionBox και emails απόδειξης παρακολούθησης εκπαίδευσης 
της εταιρίας ALFEN για το Module 3.2 του charging equipment που παρακολούθησε το 2018, ως απόδειξη της 
επιθυμητής και βαθμολογούμενης εμπειρίας σε έργα α) σχετιζόμενα με ηλεκτροκίνηση ή/και ανανεώσιμες 
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πηγές ενέργειας, β) διαχείρισης και ανάπτυξης web και mobile εφαρμογών για την διαχείριση συσκευών ΙοΤ 
στο χώρο της ενέργειας. Από τη διενεργηθείσα συνέντευξη προέκυψε ότι έχει την εμπειρία σε έργα σχετικά με 
ηλεκτροκίνηση αλλά δεν έχει εμπειρία σε διαχείριση και ανάπτυξη web και mobile εφαρμογών για την 
διαχείριση συσκευών ΙοΤ στο χώρο της ενέργειας. Επομένως βαθμολογείται με  25 μόρια στο αντίστοιχο 
κριτήριο της εμπειρίας και 10 μόρια στη συνέντευξη. 
 
Με βάση τα παραπάνω η βαθμολογία του υποψηφίου για τη θέση EV CHAIN 03 στα επιμέρους κριτήρια, έχει 
ως ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμοί 
[max] 

Υποψήφιοι 

Α.Π. 1422 

Εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά (CFA Level 2 ή αντίστοιχο)  20 20 

Καλή γνώση και εμπειρία σε έργα: α) σχετιζόμενα με ηλεκτροκίνηση ή/και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, β) διαχείρισης και ανάπτυξης web και 
mobile εφαρμογών για την διαχείριση συσκευών ΙοΤ στο χώρο της 
ενέργειας. 

50 25 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας 15 15 

Συνέντευξη (εφόσον διενεργηθεί) με στόχο την συνολική αποτίμηση της 

εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 

επιστημονικές / ερευνητικές / επαγγελματικές επιδόσεις του 

15 10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 70 

 
Επειδή ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 1134/24-1-2022 καλύπτει επαρκώς όλα τα απαιτούμενα τυπικά 
προσόντα για τη θέση και βαθμολογήθηκε με βαθμό μεγαλύτερο του συνυποψηφίου του με αριθμό αίτησης 
1422/31-1-2022 και επιπλέον διαθέτει την επιθυμητή εμπειρία   διαχείρισης και ανάπτυξης web και mobile 
εφαρμογών για την διαχείριση συσκευών ΙοΤ στο χώρο της ενέργειας, η επιτροπή εισηγείται την επιλογή του 
υποψηφίου με αριθμό αίτησης 1134/24-1-2022 για τη θέση EV CHAIN 03 στο ανωτέρω πρόγραμμα. 
 

 EV CHAIN 04: Ένα (1) Άτομο Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου 
θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης  

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή 
κάτοχος πτυχίου θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 

 Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (κατά προτίμηση στην επιστήμη 
δεδομένων) 

 Καλή γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη big data και cloud εφαρμογών 
 Ερευνητική εμπειρία σε έργα (Η2020 ή άλλα) 
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 
● EV CHAIN 04 
A. Αίτηση με Α.Π.: 1135/24-01-2022 του υποψηφίου  
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Ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 1135/24-01-2022 είναι διπλωματούχος Μηχανικός Υπολογιστών και 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην επιστήμη δεδομένων 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία, πλέον των 2 ετών στην ανάπτυξη big data και 
cloud εφαρμογών. 
 
Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
A1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως Μηχανικός Υπολογιστών και 
Πληροφορικής. 
A2) Βιογραφικό Σημείωμα. 
A3) Φωτοαντίγραφο Διπλώματος Μηχανικού Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 
A4) Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού Διπλώματος στην επιστήμη δεδομένων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (επισυνάπτεται και η ειδίκευση) και επομένως βαθμολογείται με τον ανώτατο βαθμό (20) στο 
αντίστοιχο κριτήριο.  
 
A5) Φωτοαντίγραφο διπλώματος γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (competency level) του Πανεπιστημίου του 
Michigan. 
A6) Φωτοαντίγραφο φόρμας IELTS για γνώση της Αγγλικής γλώσσας και επομένως βαθμολογείται με 10 στη 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
Α7) 2 συστατικές επιστολές 
Α8) Βεβαιώσεις εμπειρίας εργοδοτών, καλύπτοντας 25 μήνες εμπειρίας στην ανάπτυξη big data και cloud 
εφαρμογών και επομένως βαθμολογείται  με τον ανώτατο βαθμό (20) στο κριτήριο «καλή γνώση και εμπειρία 
στην ανάπτυξη big data και cloud εφαρμογών» και  14 μήνες σε έργα Η2020 και επομένως  βαθμολογείται  με 
τον  βαθμό 28 (2*14) στο κριτήριο «Ερευνητική εμπειρία σε έργα (Η2020 ή άλλα)».  

 
Όσον αφορά τη βαθμολογία του υποψηφίου για τη θέση EV CHAIN 04 στα επιμέρους κριτήρια, έχει ως 
ακολούθως: 
 

Κριτήριο Βαθμοί 
[max] 

Υποψήφιοι 

Α.Π. 1135 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (κατά προτίμηση στην επιστήμη δεδομένων)  20 20 

Καλή γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη big data και cloud εφαρμογών 20 20 

Ερευνητική εμπειρία σε έργα (Η2020 ή άλλα) 30 28 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας 15 10 

Συνέντευξη (εφόσον διενεργηθεί) με στόχο την συνολική αποτίμηση της 

εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 

επιστημονικές / ερευνητικές / επαγγελματικές επιδόσεις του 

15 --- 

ΣΥΝΟΛΟ 100 78 

 

--- Δεν κρίθηκε απαραίτητο να διενεργηθεί συνέντευξη δεδομένου ότι από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
διαμορφώνεται σαφέστατη εικόνα για τον υποψήφιο και επιπλέον δεν έχει υποβληθεί άλλη υποψηφιότητα 
για τη θέση. 
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Επειδή ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης πρωτοκόλλου 1135/24-1-2022 καλύπτει επαρκώς όλα τα απαιτούμενα 
τυπικά προσόντα για τη θέση και βαθμολογήθηκε με πολύ καλό βαθμό σε όλα τα κριτήρια που αφορούν τα 
πρόσθετα επιθυμητά προσόντα,  η επιτροπή εισηγείται την επιλογή του για τη θέση EV CHAIN 04 στο ανωτέρω 
πρόγραμμα. 
 

 EV CHAIN 05: Ένα (1) Άτομο Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου 
θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή 
κάτοχος πτυχίου θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 

 Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Καλή γνώση και εμπειρία σε κάποιους από τους ακόλουθους τομείς: 
εξοικονόμηση ενέργειας, ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων ευφυούς 
διαχείρισης ενέργειας, ανάπτυξη μοντέλων υποστήριξης αποφάσεων στη 
διαμόρφωση ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, μέσα από την 
μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση ενεργειακών 
συστημάτων 

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές σε 
τομείς που αφορούν την ενέργεια 

 Ερευνητική εμπειρία σε έργα (Η2020 ή άλλα) 
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 
● EV CHAIN 05 
A. Αίτηση με Α.Π.: 969/21-01-2022 του υποψηφίου  
Ο κος υποψήφιος με αριθμό αίτησης πρωτοκόλλου 969/21-1-2022 είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαθέτει εμπειρία, πλέον των 
2 ετών, στους ακόλουθους τομείς: εξοικονόμηση ενέργειας, ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων ευφυούς 
διαχείρισης ενέργειας, ανάπτυξη μοντέλων υποστήριξης αποφάσεων στη διαμόρφωση ενεργειακής και 
κλιματικής πολιτικής, μέσα από την μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση ενεργειακών 
συστημάτων.  
 
Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
A1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Μηχανικός Υπολογιστών με εμπειρία στα ακόλουθα: εξοικονόμηση ενέργειας, ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων 
ευφυούς διαχείρισης ενέργειας, ανάπτυξη μοντέλων υποστήριξης αποφάσεων στη διαμόρφωση ενεργειακής 
και κλιματικής πολιτικής, μέσα από την μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση ενεργειακών 
συστημάτων. 
A2) Βιογραφικό Σημείωμα. 
A3) Φωτοαντίγραφο Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
A4) Φωτοαντίγραφο διπλώματος άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan και 
επομένως βαθμολογείται με τον ανώτατο βαθμό (20) στη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
. 
A5) Φωτοαντίγραφo βεβαίωσης μέλους ΤΕΕ. 



10 
 

Α6) 1 βεβαίωση εμπειρίας εργοδοτών, καλύπτοντας 26 μήνες εμπειρίας σε θέματα εξοικονόμηση ενέργειας, 
ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων ευφυούς διαχείρισης ενέργειας, ανάπτυξη μοντέλων υποστήριξης 
αποφάσεων στη διαμόρφωση ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, μέσα από την μοντελοποίηση, 
προσομοίωση και βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων και επομένως βαθμολογείται με τον ανώτατο 
βαθμό 20 στο αντίστοιχο κριτήριο και 23 μήνες ερευνητικής εμπειρίας σε έργα (Η2020 ή άλλα) και επομένως 
βαθμολογείται με τον ανώτατο βαθμό 30 στο αντίστοιχο κριτήριο. 

Α7) 3 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επομένως βαθμολογείται με 20 (3/3*20) στο 
αντίστοιχο κριτήριο.   
 
Όσον αφορά τη βαθμολογία του υποψηφίου για τη θέση EV CHAIN 05 στα επιμέρους κριτήρια, έχει ως 
ακολούθως: 
 

Κριτήριο Βαθμοί 
[max] 

Υποψήφιοι 

Α.Π. 969 

Καλή γνώση και εμπειρία σε κάποιους από τους ακόλουθους τομείς: 
εξοικονόμηση ενέργειας, ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων ευφυούς 
διαχείρισης ενέργειας, ανάπτυξη μοντέλων υποστήριξης αποφάσεων στη 
διαμόρφωση ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, μέσα από την 
μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση ενεργειακών 
συστημάτων 
 

20 20 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
σε τομείς που αφορούν την ενέργεια 

20 20 

Ερευνητική εμπειρία σε έργα (Η2020 ή άλλα) 30 30 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας 15 15 

Συνέντευξη (εφόσον διενεργηθεί) με στόχο την συνολική αποτίμηση της 

εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 

επιστημονικές / ερευνητικές / επαγγελματικές επιδόσεις του 

10 --- 

ΣΥΝΟΛΟ 100 85 

 

--- Δεν κρίθηκε απαραίτητο να διενεργηθεί συνέντευξη δεδομένου ότι από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
διαμορφώνεται σαφέστατη εικόνα για τον υποψήφιο και επιπλέον δεν έχει υποβληθεί άλλη υποψηφιότητα 
για τη θέση. 

 
Επειδή ο υποψήφιος με Α.Π. αίτησης 969/21-1-2022 καλύπτει επαρκώς όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
για τη θέση και βαθμολογήθηκε με το μέγιστο βαθμό σε όλα τα κριτήρια που αφορούν τα πρόσθετα επιθυμητά 
προσόντα,  η επιτροπή εισηγείται την επιλογή του για τη θέση EV CHAIN 05 στο ανωτέρω πρόγραμμα. 
 

 EV CHAIN 06: Ένα (1) Άτομο Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου 
θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 
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Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή 
κάτοχος πτυχίου θετικής κατεύθυνσης 

 Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 
 Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ενέργειας τουλάχιστον 1 

έτους  

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
 Καλή γνώση και εμπειρία σε συναφείς τομείς με τη Διαχείριση Ενέργειας και 

Περιβάλλοντος 
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 
● EV CHAIN 06 
 
A. Αίτηση με Α.Π.: 970/21-01-2022 του υποψηφίου  
Ο υποψήφιος με ΑΠ αίτησης 970/21-1-2022 είναι Φυσικός από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία, πλέον των 2 ετών, στη Διαχείριση 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος.  
 
Η αίτηση του εν λόγω υποψηφίου περιλάμβανε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
A1) Υποβολή πρότασης επίσημης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως κατόχου πτυχίου θετικής 
κατεύθυνσης με εμπειρία στη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος. 
A2) Βιογραφικό Σημείωμα. 
A3) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικού από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
A4) Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και επομένως βαθμολογείται 
με  βαθμό 20 στο αντίστοιχο κριτήριο. 
A5) Φωτοαντίγραφο διπλώματος άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του ECPE (level: C2) και επομένως 
βαθμολογείται με τον ανώτατο βαθμό 15 στο αντίστοιχο κριτήριο. 
Α6) Βεβαιώσεις εμπειρίας εργοδοτών (καλύπτοντας την ελάχιστα απαιτούμενη γενική εμπειρία 2 ετών, την 
ελάχιστη απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ενέργειας 1 έτους χρόνων και 
καλύπτοντας 22 μήνες ερευνητική εμπειρία σε έργα διαχείρισης ενέργειας και περιβάλλοντος. Επομένως 
βαθμολογείται με 44 στο αντίστοιχο κριτήριο.  
 
Όσον αφορά τη βαθμολογία του υποψηφίου για τη θέση EV CHAIN 06 στα επιμέρους κριτήρια, έχει ως 
ακολούθως: 
 

Κριτήριο Βαθμοί 
[max] 

Υποψήφιοι 

Ο Υποψήφιος με 
Α.Π. 970 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  20 20 

Καλή γνώση και εμπειρία σε συναφείς τομείς με τη Διαχείριση Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος 

50 44 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας 15 15 

Συνέντευξη (εφόσον διενεργηθεί) με στόχο την συνολική αποτίμηση της 

εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 

10 --- 
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επιστημονικές / ερευνητικές / επαγγελματικές επιδόσεις του 

ΣΥΝΟΛΟ 100 79 

--- Δεν κρίθηκε απαραίτητο να διενεργηθεί συνέντευξη δεδομένου ότι από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
διαμορφώνεται σαφέστατη εικόνα για τον υποψήφιο και επιπλέον δεν έχει υποβληθεί άλλη υποψηφιότητα 
για τη θέση. 

 
Επειδή ο υποψήφιος με ΑΠ αίτησης 970/21-1-2022  καλύπτει επαρκώς όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
για τη θέση και βαθμολογήθηκε με πολύ καλό βαθμό σε όλα τα κριτήρια που αφορούν τα πρόσθετα επιθυμητά 
προσόντα,  η επιτροπή εισηγείται την επιλογή του για τη θέση EV CHAIN 06 στο ανωτέρω πρόγραμμα. 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

Ιωάννης Ψαρράς Δημήτριος Ασκούνης Χρυσόστομος Δούκας 

 Καθηγητής ΕΜΠ  Καθηγητής ΕΜΠ Αν. Καθηγητής ΕΜΠ 

 
 
 

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

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

 

1. Της υποψηφιότητας με  με αριθμό αίτησης 1088/21-1-2022 για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 01 
2. Της υποψηφιότητας  με αριθμό αίτησης 1134/21-1-2022 για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 03 
3. Της υποψηφιότητας  με αριθμό αίτησης   1135/24-1-2022 για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 04 
4. Της υποψηφιότητας  με αριθμό αίτησης   969/21-1-2022 για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 05 
5. Της υποψηφιότητας  με αριθμό αίτησης   970/21-1-2022 για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 06 

 
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 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 Καθ. Ιωάννης Ψαρράς και τον Ε.Υ.  του Έργου, Καθ. κ. Ιωάννη Ψαρρά, όπως 
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προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 
πρωτ. 264/11-01-2022  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 
 

 
 
                       Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Ψαρράς 
 
 

Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ 
 

Καθηγητής ΕΜΠ 
 


