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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

Της 16ης-9-2022 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, 

στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 15-09-2022/ Αρ. Πρωτ: 16156  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: 5.2 

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 12-9-2022 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 
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– 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:  

 
 
 

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

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 12 Σεπτεμβρίου 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 θα υποβάλλονταν σύμφωνα με την από 5-8-2022 / Αρ. Πρωτ. 14296 

Πρόσκληση Εκδήλωσης για το ανωτέρω έργο “ASSURE”, μέχρι την ημερομηνία λήξης της σχετικής 

προθεσμίας που είχε ορισθεί στις 31-8-2022 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 5-8-2022 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.5), με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

2.  την με αρ. πρωτ. 14296 / 5-8-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

3.  τους κανόνες διαχείρισης του έργου,  

συνέταξε το παρόν Πρακτικό. Ειδικότερα:  

 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: Συνεργάτης Γ – Ερευνητής 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 
Συνεργάτης Γ – Ερευνητής 

Ερευνητής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή απόφοιτος συναφούς Τμήματος ή Σχολής, 
κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, ή Υποψήφιος Διδάκτορας, με τουλάχιστον 3ετή 
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εμπειρία σε θέματα τηλεπικοινωνιών και ασύρματων συστημάτων 
ραδιοσυχνοτήτων, τεχνολογιών κινητού υπολογισμού και παρεμβολών και 
συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά έργα. 

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.  

 Ο υποψήφιος Συνεργάτης να εκπονεί Διδακτορική Διατριβή στο ευρύτερο 
γνωστικό αντικείμενο των θεμάτων τηλεπικοινωνιών και ασύρματων συστημάτων 
ραδιοσυχνοτήτων, τεχνολογιών κινητού υπολογισμού και παρεμβολών και 
γενικότερα σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο 
της θέσης. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η εκπόνηση της Διδακτορικής 
Διατριβής να λαμβάνει χώρα σε Πολυτεχνικές Σχολές / Τμήματα Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων, Σχολές Θετικών Επιστημών ή σε άλλα συναφή Τμήματα / Σχολές 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής νομίμως 
αναγνωρισμένα.  

 Τριετή (3ετή) 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 τηλεπικοινωνιών και ασύρματων 
συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, τεχνολογιών κινητού   υπολογισμού και 
παρεμβολών 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.  
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Πρόσθετα  

Επιθυμητά  

Προσόντα:  

 Διδακτορικός τίτλος (Δίπλωμα ή Πτυχίο) στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των 
θεμάτων τηλεπικοινωνιών και ασύρματων συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, 
τεχνολογιών κινητού υπολογισμού και παρεμβολών 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.  

 Πρόσθετη επιθυμητή εμπειρία: Πέραν της Τριετίας εργασιακή / επαγγελματική ή 
/ και ερευνητική εμπειρία σε θέματα συναφή με το ως άνω περιγραφόμενο 
αντικείμενο της θέσης και το ερευνητικό αντικείμενο του Έργου καθώς και σε 
θέματα λογισμικού και επεξεργασίας σημάτων ραντάρ ή / και διαφόρων φύσεων 
αισθητήρων. 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 τριετή εμπειρία.  

 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.  

 

 

Για την προκηρυχθείσα θέση με Κωδικό Θέσης 3: Συνεργάτης Γ – Ερευνητής, δεν υποβλήθηκε κάποια 

πρόταση / αίτηση εμπρόθεσμα. Κατά συνέπεια η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν έλαβε σχετικούς φακέλους 

δικαιολογητικών, ούτε ακόμη και σε εύλογο διάστημα που ακολούθησε την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος είχε αποστείλει την αίτηση και τον φάκελο 

δικαιολογητικών του με κανονική αλληλογραφία.   

 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4: Συνεργάτης Δ 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 
Συνεργάτης Δ 

Απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή συναφούς Τμήματος ή Σχολής 

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.   
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Πρόσθετα  

Επιθυμητά  

Προσόντα:  

 Πρόσθετη 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 σημάτων, 
τηλεπικοινωνιών, ραντάρ και ασύρματων συστημάτων, λογισμικού και 
software 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.  

 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.  

 

 

Για την προκηρυχθείσα θέση με Κωδικό Θέσης 4: Συνεργάτης Δ, δεν υποβλήθηκε κάποια πρόταση / 

αίτηση εμπρόθεσμα. Κατά συνέπεια η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν έλαβε σχετικούς φακέλους 

δικαιολογητικών, ούτε ακόμη και σε εύλογο διάστημα που ακολούθησε την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος είχε αποστείλει την αίτηση και τον φάκελο 

δικαιολογητικών του με κανονική αλληλογραφία.   

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων: 

 Διαπιστώνει ότι ουδείς υποψήφιος κατέθεσε υποψηφιότητα για την κάλυψη των συγκεκριμένων 

Θέσεων που προκηρύχθηκαν βάσει του εγκεκριμένου Τεχνικού Παραρτήματος,  

 Εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ να κηρυχθούν άγονες οι διαδικασίες για την πλήρωση των εν 

λόγω δύο (2) Θέσεων 

 Συστήνει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου ASSURE την ενδεχόμενη πλήρη ή μερική επανα-

προκήρυξη των Θέσεων ανάλογα με τον προγραμματισμό εργασιών και τις ανάγκες του έργου 

 

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 κηρύσσει άγονη τη διαδικασία για την 
πλήρωση των εν λόγων δύο (2) θέσεων. 
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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 συμβάσεων 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. 

14296 / 5-8-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ 
 
 
 

Ιωάννης Ψαρράς 

Καθηγητής ΕΜΠ 


