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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 13 Μαΐου  2022, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 12-05-2022/ Αρ. Πρωτ: 7870  Πρόσκλησης του Διευθυντή του 

ΕΠΙΣΕΥ,  Kαθ. Ιωάννη Ψαρρά, με δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής, παρισταμένου του συνόλου των μελών 

του ΔΣ σε πλήρη απαρτία, ήτοι: 

Ιωάννης Ψαρράς, Πρόεδρος ΔΣ - Διευθυντής 

Διονύσιος – Δημήτριος Κουτσούρης, Μέλος - Αναπληρωτής Διευθυντής 

Φραγκίσκος Τοπαλής, Μέλος 

Ευστάθιος Συκάς, Μέλος 

Ηρακλής Αβραμόπουλος, Μέλος 

Άγγελος Αμδίτης, Μέλος 

   

Θέμα: 5.1 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με με τίτλο 
«Σύστημα παρακολούθησης και συμμόρφωσης για την αποτροπή του συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού 
θανάτου (ΣΑΒΘ) - Τ2ΕΔΚ-02349 (Sandalphon)»,  με κωδικό Πράξης ΤΑΑ : ΤΑΕΔΚ-06177, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 
68008000 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Διονύσιο-Δημήτριο Κουτσούρη που υλοποιείται στο πλαίσιο 
της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το «Ελλάδα 2.0 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 10-05-2022 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 
αξιολόγησης και επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 
«Σύστημα παρακολούθησης και συμμόρφωσης για την αποτροπή του συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού 
θανάτου (ΣΑΒΘ)», κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008000, 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 «Σύστημα 
παρακολούθησης και συμμόρφωσης για την αποτροπή του συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού θανάτου 
(ΣΑΒΘ) - Τ2ΕΔΚ-02349 (Sandalphon)»,  με κωδικό Πράξης ΤΑΑ : ΤΑΕΔΚ-06177, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008000 και 
Ε.Υ. τον Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Διονύσιο-Δημήτριο Κουτσούρη που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το «Ελλάδα 2.0 Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»,», όπως ορίσθηκαν δυνάμει της από από 15-04-2022 Απόφασης του ΔΣ του 
ΕΠΙΣΕΥ,  

1. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Διονύσιος-Δημήτριος Κουτσούρης, Μέλος 
2. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιος Ματσόπουλος, Μέλος 
3. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Παναγιώτης Τσανάκας, Μέλος 

συνεδρίασαν σήμερα, Τρίτη 10η Μαίου 2022, ώρα 10.00, στα γραφεία του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας, προκειμένου να ελέγξουν  τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από 20-04-2022 / Αρ. 
Πρωτ: 6668 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού» μέχρι τη λήξη της σχετικής 
προθεσμίας την Παρασκευή 06-05-2022, ώρα 15:00 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την από 20-04-2022 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
2. την με ΑΠ 6668 / 20-04-2022 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 01 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01 Έμπειρος Ερευνητής 

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

- Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή αντίστοιχο 
πολυτεχνικής σχολής  

- Ερευνητική εμπειρία 3ετούς διάρκειας  στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας,  μετά τη λήψη του διπλώματος 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

- Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
- Ερευνητική εμπειρία έως 3 έτη, πέραν της υποχρεωτικής, μετά τη λήψη 

του διπλώματος σε ερευνητικά έργα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
- Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 
- Γνώση Αγγλικής γλώσσας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 Νέος Ερευνητής 
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Για τη θέση με κωδικό 01, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 XXXXXXXXXXXXX 7391 / 05-05-22 

 

Ο XXXXXXXXXXXXX είναι κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού στην Ιατρική Ηλεκτρονική (1994) 

«Beng with Honors in Electronic Engineering with Medical Electronics»  και Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) 

με Έρευνα και Διατριβή στην Ιατρική Ηλεκτρονική (1998) «MSc in Medical Electronic Engineering» του 

Πανεπιστημίου Kent Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης είναι Διδάκτωρ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 

Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παν.Πατρών / Ιατρική Σχολή και του 

Ε.Μ.Π. / ΣΗΜΜΥ (2009). 

Έχει απασχοληθεί ως μεταδιδάκτορας βιοϊατρικής τεχνολογίας σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων του 

ΕΠΙΣΕΥ, του Πολ.Κρήτης, του Παν.Πατρών, του Παν.Ιωαννίνων και του ΙΤΕ. 

Αναφορικά με αυτή του την απασχόληση κατέθεσε συμβάσεις εντός των παρακάτω αναφερόμενων 

διαστημάτων ανά φορέα:  

(α) στο ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ (8’2014-4’2022), (β) στο Πολυτεχνείο Κρήτης (7’2011-6’2013), (γ) στο Παν.Πατρών 

(1’2015-9’2015), (δ) στο Παν.Ιωαννίνων (10’16-7’17) και (ε) στο ΙΤΕ/Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας-Ιωάννινα 

(10’2015-4’2021). 

 

Κατέθεσε συνολικά τα εξής πιστοποιητικά : 

(i) Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού στην Ιατρική Ηλεκτρονική (1994) «Beng with Honors in Electronic 
Engineering with Medical Electronics»   του Πανεπιστημίου Kent Μεγάλης Βρετανίας. 

(ii) Αντίγραφο Αναγνώρισης ΔΙΚΑΤΣΑ. 

(iii) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) με Έρευνα και Διατριβή στην Ιατρική Ηλεκτρονική (1998) «MSc in 
Medical Electronic Engineering» του Πανεπιστημίου Kent Μεγάλης Βρετανίας. 

(iv) Αντίγραφο Αναγνώρισης ΔΙΚΑΤΣΑ. 

(v) Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. 

(vi) Αντίγραφο μέλους Τ.Ε.Ε. 

(vii) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου ΙΙ “αρίστη γνώση” της Αγγλικής, του Υπουργείου 
Παιδείας. 

(viii) Συμβάσεις τα έτη 2011-σήμερα, σε έργα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, συνόλου 98,4 μηνών 
(περίπου 8,2 έτη). 

(ix) Λίστα δημοσιεύσεων στο βιογραφικό του οι οποίες αριθμούν σε 21. 

 

Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη. Δεν απαιτήθηκε η διενέργεια συνέντευξης καθώς ο υποψήφιος έχει εργασθεί σε άλλα έργα του 
Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και υπήρξε θετική εισήγηση εκ μέρους των μελών. 

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

- Πτυχίο Θετικών Επιστημών-Πληροφορικής 
- Ερευνητική εμπειρία 2ετούς διάρκειας  στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων,  μετά τη λήψη 
του διπλώματος 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

- Ερευνητική εμπειρία έως 2 έτη, πέραν της υποχρεωτικής, μετά τη λήψη 
του διπλώματος, στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και 
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων 

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Αλγόριθμους και Προγραμματισμό 
- Γνώση γλωσσών προγραμματισμού όπως .NET, C, C++, κλπ. καθώς και 

λογισμικών επεξεργασίας δεδομένων όπως ενδεικτικά Matlab, κλπ. 
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Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο 

ως κατωτέρω: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις 
ΒΑΘΜΟΣ 
(μέγιστο) 

1 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
 

Τρόπος Απόδειξης:  
Τίτλος σπουδών 
Μοριοδότηση :  
Μεταπτυχιακός τίτλος : 25 μόρια 
  

25 μόρια 
 

2 

Ερευνητική εμπειρία, πέραν της 
απαιτουμένης και διάρκειας μέχρι 3 ετών,   σε 
ερευνητικά έργα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
 

Τρόπος Απόδειξης:  
Σύμβαση, Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
Μοριοδότηση : 1 μόριο ανά μήνα 
εμπειρίας  και έως 36 μήνες 

36 μόρια 
 

3 
Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε συναφείς 
τομείς με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο 
 

Τρόπος Απόδειξης:  
Δημοσιεύσεις σε επιστημονι-κά 
περιοδικά και συνέδρια / Μέγιστος 
αριθμός 10 
Μοριοδότηση : 1 μόριο ανά άρθρο  

10 μόρια 
 

4 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

Τρόπος Απόδειξης : πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας Μοριοδότηση :  
5 μόρια / Καλή γνώση 
10 μόρια / Πολύ καλή γνώση  
15 μόρια/ Άριστη γνώση 

15 μόρια 
 

5 Συνέντευξη Δεν διενεργήθηκε - 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 86 

 

Για τη θέση με κωδικό 02, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 XXXXXXXXXXXXX 7303  / 04-05-22 

 

Η XXXXXXXXXXXXX είναι πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Πατρών (2010) και κάτοχος 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικεύσεως στα Υπολογιστικά Μαθηματικά - Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

(2012). Από το 2014, συνεχίζει τις σπουδές της στο ΕΜΠ όπου και εκπονεί τη Διδακτορική της Διατριβή στη 

Βιοϊατρική Μηχανική. Τα έτη 2016-2018 παρακολούθησε μεταπτυχιακό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά συστήματα το οποίο δεν ολοκλήρωσε. Από τον Ιανουάριο του 2015 

απασχολείται ερευνητικά στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, τόσο στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων όσο και στη συνεχή ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου για θέματα Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.  

 
Κατέθεσε συνολικά τα εξής πιστοποιητικά : 

(i) Πτυχίο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

(ii) «Μεταπτυχιακόν δίπλωμα ειδικεύσεως εις τα Υπολογιστικά Μαθηματικά-Πληροφορικής εις την 
Εκπαίδευσιν» του Παν. Πατρών / Βαθμός «’Αριστα»  
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(iii) Πιστοποιητικό της ΣΗΜΜΥ / ΕΜΠ για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον Τομέα ΣΜΠ&ΤΥ. 

(iv) Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου “Introduction to Computer Science and 
Programming” του Massachusetts Institute of Technology – through edX. 

(v) Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μαθήματος «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με 
C++” του Κέντρου Εερυνών Παν. Πειραιώς. 

(vi) Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρμογών αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού με τη γλώσσα C++ της 
Vellum Global Educational Services. 

(vii) Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας από τον Ιανουάριο 2015 έως σήμερα  
τόσο σε χρηματοδοτούμενα έργα όσο και για τη συνεχή ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου 
για θέματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (7 και πλέον έτη). 

(viii) Συστατική επιστολή για τη συμμετοχή της από το 2014 σε συνεργατικά έργα στο Εργαστήριο 
Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ. 

(ix) Συμβάσεις συμμετοχής της σε έργα βιοϊατρικής τεχνολογίας και ανάπτυξης πληροφοριακών 
συστημάτων συνολικής διάρκειας 31,5 μηνών.  

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

προκήρυξη. Δεν απαιτήθηκε η διενέργεια συνέντευξης καθώς η υποψήφια έχει εργασθεί σε άλλα έργα του 

Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και υπήρξε θετική εισήγηση εκ μέρους των μελών. 

Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για την υποψήφια 

ως κατωτέρω: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις 
ΒΑΘΜΟΣ 
(μέγιστο) 

1 

Ερευνητική εμπειρία, πέραν της 
απαιτουμένης και διάρκειας μέχρι 2 ετών, στο 
αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και 
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων,  
μετά τη λήψη του διπλώματος 
 

Τρόπος Απόδειξης:  
Σύμβαση, Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
Μοριοδότηση : 2 μόρια ανά μήνα 
εμπειρίας  και έως 24 μήνες 

48 μόρια 
 

2 
 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Αλγόριθμους και 
Προγραμματισμό 

Τρόπος Απόδειξης:  
Τίτλος σπουδών 
 

30 μόρια 
 

3 

 
Γνώση γλωσσών προγραμματισμού όπως 
.NET, C, C++, κλπ. καθώς και λογισμικών 
επεξεργασίας δεδομένων όπως ενδεικτικά 
Matlab, κλπ. 

Τρόπος Απόδειξης: πιστοποιητικό, 
βεβαίωση. 
Μοριοδότηση:   
5 μόρια ανά 
πιστοποιητικό/βεβαίωση  
μέγιστος αρ. 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων 2 
 

10 μόρια 
 

4 Συνέντευξη Δεν διενεργήθηκε - 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 88 
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Συνεπώς, οι δύο υποψήφιοι καλύπτουν πλήρως τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα πρόσθετα 
επιθυμητά προσόντα και επομένως, ανεξαρτήτως της μή υποβολής άλλης υποψηφιότητας για κάθε θέση, η 
Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης : 
α) του  υποψηφίου XXXXXXXXXXXXX και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 01, με 
ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 24.000,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ 
στην Ομάδα Έργου στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1 / Παραδοτέο Π1.1, ΕΕ2 / Παραδοτέο Π2.1 και ΕΕ3 
/ Παραδοτέο Π3.1 και 
β) της υποψηφίας XXXXXXXXXXXXX και την επιλογή της για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 02, με 
ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 17.000,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ 
στην Ομάδα Έργου στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1 / Παραδοτέο Π1.1 και ΕΕ2 / Παραδοτέο Π2.1. 
 

 
 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
 
 
 
 
 
 

Δ.Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Γ.ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΤΣΑΝΑΚΑΣ 
καθ. ΕΜΠ καθ. ΕΜΠ καθ. ΕΜΠ 

 
 
 
 

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

 
 

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

 

1. Της  υποψηφιότητας  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, με αριθμό πρωτοκόλλου 7391 / 05-05-22 για τη θέση με 
κωδικό 1. 

2. Της  υποψηφιότητας  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, με αριθμό πρωτοκόλλου 7303  / 04-05-22 για τη θέση με 
κωδικό 2. 
 

 

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 
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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 ο Ε.Υ.  του Έργου Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Διονύσιος-

Δημήτριος Κουτσούρης, όπως προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν πρωτ. 6668/20-04-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον 

προϋπολογισμό του Έργου. 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

 

Ιωάννης Ψαρράς 

 Καθηγητής ΕΜΠ 


