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ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

της 27.05.2022 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων 
Επικοινωνιών και Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή 27.05.2022 και ώρα 
12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
και με δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής, δυνάμει Πρόσκλησης του Διευθυντή του 
ΕΠΙΣΕΥ, Kαθ. Ιωάννη Ψαρρά. 
 
Θέμα 5.1: Έγκριση του από 24.05.2022 Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με 
αρ. πρωτ. 6664/20.04.2022 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΙΣΕΥ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:  
α) τη διάταξη του άρθρου 64 ν.4485/2017 σύμφωνα με την οποία «πρόσθετο 
επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που απαιτείται για την 
εκτέλεση κάθε έργου [,,,] απασχολείται με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με 
αποφάσεις της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων 
για την εκτέλεση των οποίων εγκρίθηκαν και εντός των εγκεκριμένων ορίων του 
προϋπολογισμού του κάθε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω 
συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο 
συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994 και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 και του άρθρου 4 της ΠΥΣ 
33/2006, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα 
για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί[…]»,  
β) ότι το ΕΠΙΣΕΥ εκτελεί το εσωτερικό έργο – πρόγραμμα με τίτλο 
“ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΜΠ”, κωδικό 6511913 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Ψαρρά, Διευθυντή 
ΕΠΙΣΕΥ, Καθηγητή ΕΜΠ,  
γ) την ανωτέρω διάταξη και τις υφιστάμενες ανάγκες στελέχωσης της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΕΠΙΣΕΥ, με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας, εκτέλεσης και 
παρακολούθησης των ανειλημμένων ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων, 
προγραμμάτων, συμβάσεων και δράσεων,  
δ) το γεγονός ότι η δαπάνη απασχόλησης του εκτάκτου - μη τακτικού προσωπικού, 
καλύπτεται από τους ίδιους πόρους του ΕΠΙΣΕΥ: 
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Εγκρίνει το από 24.05.2022 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 
6664/20.04.2022, το οποίο έχει ως εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

6664/20.04.2022 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΜΠ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 6511913 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Διευθυντής, Ιωάννης Ψαρράς 

 
Στην Αθήνα σήμερα 24.05.2022, ημέρα Τρίτη, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προτάσεων που ορίστηκε με την από 15.04.2022 απόφαση Δ.Σ. (θέμα 7.2), 
αποτελούμενη από τους: 
1. Ιωάννη Ψαρρά, Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Διευθυντή, ως Πρόεδρος Επιτροπής 
2. Γεώργιο Στάμου, Αναπληρωτή Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, ως Μέλος 
Επιτροπής. 
3. Δημήτριο Καλογερά, Ερευνητής Β’ ΕΠΙΣΕΥ, ως Μέλος Επιτροπής 
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Την από 15.04.2021 απόφαση Δ.Σ. με αριθμό θέματος 7.2, σχετικά με τον ορισμό 
της 
2. την με ΑΠ 6664/20.04.2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναρτηθείσα 
την 20.04.2022 κατά τη νόμιμη προθεσμία του άρθρου 64 Ν. 4485/2017, 
3. Τους κανόνες διαχείρισης του έργου και τις σχετικές με τη διαδικασία κείμενες 
διατάξεις, ιδίως αυτές του άρθρου 66 του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει. 
4. Τους υποβληθέντες φάκελους υποψηφιοτήτων 
Αφού μελέτησε τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που 
υποβλήθηκαν για τις θέσεις και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό για την αξιολόγηση των υποψηφίων. 
  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Διοικητικός Υπάλληλος – Τεχνική Υποστήριξη στο Τμήμα 
Ανάπτυξης και Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΜΠ  
 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:  
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Οι αρμοδιότητες του Στελέχους της θέσης αυτής, όπως ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη,  είναι οι ακόλουθες: 

 Επικούρηση στη διαχείριση της Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής (datacenter) 
των Διοικητικών και Τεχνικών υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. (HYPER-V, ESXi, Windows 
Server 2016,2019, Linux, VMware vSphere, Veeam Backup) 

 Διαμόρφωση του δικτύου ασφαλείας Η/Υ και πόρων (Active Directory) 

 Εγκατάσταση νέων σταθμών εργασίας. 

 Συντήρηση εξοπλισμού υλικού - Επισκευές της διοίκησης του ΕΜΠ (εσωτερικό 
δίκτυο Η/Υ). 

 Υποστήριξη λειτουργίας λογισμικού Η/Υ της διοίκησης ΕΜΠ. 

 Υποστήριξη χρηστών. 
 

Για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 1, υποβλήθηκε η κάτωθι πρόταση-αίτηση: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 7890/12.05.2022 

 
Η ανωτέρω υποψηφιότητα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 1 

Διοικητικός Υπάλληλος – Τεχνική Υποστήριξη στο Τμήμα 
Ανάπτυξης και Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων 

Διοίκησης της Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΜΠ 

Απαιτούμενα 
Τυπικά 
Προσόντα: 

 Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 Πιστοποιημένες γνώσεις προγραμματισμού. 

 Αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετής εργασιακή εμπειρία 
σχετική με το αντικείμενο της θέσης, ιδίως εμπειρία και 
εξοικείωση στη διαχείριση Hyper-V ή VMWare 
ESXi/Workstation products, Windows Server 2016 ή 
νεότερο, στη διαχείριση δικτύων, σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων Oracle ή MS SQL Server καθώς και στη 
διαχείριση κεντρικής υποδομής λογισμικού ασφαλείας. 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη 

απαλλαγή από αυτές για τους άρρενες υποψήφιους 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Τίτλος – Πτυχίο Πληροφορικής, ελληνικού ή ξένου 

Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο. 

 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο και εξοικείωση με το πλαίσιο 

λειτουργίας αυτών. 

 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σχετική με το 

αντικείμενο της θέσης, πέραν της υποχρεωτικής. 

 Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και 

ομαδικότητα. 
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Ο υποψήφιος ΧΧΧΧΧΧΧΧ (με αρ. πρωτ. αίτησης 7890/12.05.2022), όπως 
προέκυψε από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής πληροί όλα τα τυπικά 
και μέρος των επιθυμητών προσόντων της θέσης και βαθμολογήθηκε ως 
κατωτέρω: 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια 
Βάρος 

Κριτηρίου 

1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 

60% 
2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ  24 

3 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 

ΘΕΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
72 

4 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ- ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

70 20% 

                         ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                           71,6 % 

 
Ο εν λόγω υποψήφιος με βάση την αξιολόγηση του βιογραφικού του και τα 
προσκομισθέντα δικαιολογητικά απέδειξε γνώση και πρακτική εμπειρία, σχετική με το 
αντικείμενο της θέσης.  
Δεδομένου τούτου, σε συνδυασμό με το ότι ο κ. Χαρκοφτάκης είναι ο μοναδικός 
υποψήφιος που πληροί τα τυπικά και εν μέρει τα επιθυμητά προσόντα και έχει ήδη 
απασχοληθεί στο ΕΠΙΣΕΥ, κατά την τεχνική κρίση της Επιτροπής, δεν διενεργήθηκε 
συνέντευξη.  
Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μοριοδότηση, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει τον υποψήφιο ΧΧΧΧΧΧΧΧ (με αρ. πρωτ. αίτησης 
7890/12.05.2022) για την κάλυψη της θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 1, ιδίως εν όψει της 
συναφούς εμπειρίας του για την εν λόγω θέση. 
 
Η παρούσα υποβάλλεται στο ΔΣ προς έγκριση. 
 

 
Η  Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

 

 
 

» 
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση του ανωτέρω 
πρακτικού, την επιλογή του υποψηφίου ΧΧΧΧΧΧΧΧ (με αρ. πρωτ. αίτησης 
7890/12.05.2022) για τη θέση με Κωδικό 1 και την παροχή εξουσιοδότησης 
στον Διευθυντή για την περάτωση της όλης διαδικασίας.  

 

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 

Ψαρράς Ιωάννης  

 

 

Στάμου Γεώργιος  

Καλογεράς Δημήτριος » 
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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. Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων 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.  
 

Αθήνα, 27.05.2022 
Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

 
 

Ιωάννης Ψαρράς 
Καθηγητής ΕΜΠ 


