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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

στις 02-12-2022 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, 
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 01-12-2022 / Αρ. Πρωτ: 21734 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 30-12-2022 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 
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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:  
 
 
 

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

ΠΡΑΚΤΙΚA 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 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν τις υποψηφιότητες, καθώς επίσης και το 
περιεχόμενο των φακέλων που υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας που 
είχε ορισθεί στις 25-11-2022 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την από 9-11-2022 / Αρ. Πρωτ. 20134 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ανωτέρω έργο με διακριτικό τίτλο “ASSURE”, έτσι ώστε να 
διατυπώσουν πρόταση προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων. 

 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την από 4-11-2022 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.2), με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

2.  την με αρ. πρωτ. 20134 / 9-11-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

3.  τους κανόνες διαχείρισης του έργου,  
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και έχοντας μελετήσει τις υποψηφιότητες, καθώς επίσης και το περιεχόμενο των φακέλων που 
υποβλήθηκαν, συνέταξε το παρόν πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων. 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 
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.  

 



 4

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.  Σημειώνεται ότι η Θέση αυτή αφορά επαναπροκήρυξη 
Θέσης με ίδιο αντικείμενο και απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα η οποία και πάλι δεν καλύπτεται. 

 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4: Συνεργάτης Δ – Μηχανικός 

 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 
Συνεργάτης Δ – Μηχανικός 

Απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή συναφούς Τμήματος ή Σχολής 
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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.   

 

Πρόσθετα  

Επιθυμητά  

Προσόντα:  

 Εργασιακή / επαγγελματική ή / και ερευνητική εμπειρία σε θέματα συναφή 
με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο της θέσης και το ερευνητικό αντικείμενο 
του Έργου όπως π.χ. ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, ολοκληρωμένων 
συστημάτων υλικού / λογισμικού, θέματα τηλεπικοινωνιών, ραντάρ και 
ασύρματων συστημάτων, σχετικού software και συναφή. 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 4, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η κάτωθι πρόταση/αίτηση:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  

1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 21274 / 24-11-2022  
 

Ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου 21274/24-11-2022, όπως προκύπτει από το φάκελο με τα 
δικαιολογητικά που κατέθεσε, καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα όσο και τα 
πρόσθετα επιθυμητά προσόντα που ζητούνται στην παρούσα προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση. 
Αναλυτικότερα:  

Έλαβε το Δίπλωμα του από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών το έτος 1995, αποφοιτώντας με βαθμό Λίαν Καλώς 8,14. 

Όπως προκύπτει από το Βιογραφικό του Σημείωμα, ο υποψήφιος, έχει αποκτήσει πολυετή και πολυσχιδή 
εργασιακή/επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία (ήδη από το 1990) εργαζόμενος τόσο σε Ακαδημαϊκό / 
εργαστηριακό αλλά και σε εταιρικό περιβάλλον σε ελληνικά και σε ευρωπαϊκά, ερευνητικά και 
αναπτυξιακά έργα και έργα ιδιωτικών φορέων και δημόσιας χρηματοδότησης. 

Συγκεκριμένα είχε απασχοληθεί σε φορείς όπως το ΙΤΥ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών), το 
Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής αλλά και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του 
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Πανεπιστημίου Πατρών και σε σχετικά ερευνητικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την (τότε) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με άλλα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια και Εταιρείες. Από το 2003 μέχρι το 2020 ήταν συνιδρυτής και εταίρος της SCIENSIS Ε.Π.Ε.: 
στο διάστημα αυτό απασχολήθηκε ενεργά στα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετείχε η εταιρεία 
(ενδεικτικά τα Εθνικά Έργα NexGenMiliwave και EMOSIC με ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης την μονάδα 
Corallia και την ΓΓΕΤ) καθώς και σε εσωτερικά έργα της. Το αντικείμενο εργασιών με τις οποίες 
απασχολήθηκε αφορούσε τα: ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, ολοκληρωμένων συστημάτων υλικού / 
λογισμικού, την ανάπτυξη αλγορίθμων σε θέματα πληροφορικής, συστημάτων δικτύων υπολογιστών και 
ψηφιακών τηλεπικοινωνιών, τη δημιουργία βιβλιοθηκών για δομές και αλγορίθμους χειρισμού μεγάλου 
αριθμού δεδομένων, για χρήση σε επεξεργασία δεδομένων, αντικείμενα τα οποία είναι απολύτως συναφή 
με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο της Θέσης και του έργου ASSURE. 

Προς πιστοποίηση της παραπάνω πολυετούς εμπειρίας, ο υποψήφιος υπέβαλλε ενδεικτικές συμβάσεις 
στα παραπάνω έργα και αντικείμενα οι οποίες αφορούν αθροιστικά εργασιακή / επαγγελματική και 
ερευνητική εμπειρία 46 μηνών, αν και η πραγματική του προϋπηρεσία και εμπειρία είναι πολύ 
μεγαλύτερη, όπως αναλύθηκε. Κατά συνέπεια καλύπτεται πλήρως η μέγιστη θεωρούμενη εμπειρία των 24 
μηνών της επιθυμητής εργασιακής / επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας που αφορά το πρώτο (1ο) 
πρόσθετο επιθυμητό προσόν. 

Ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου 21274/24-11-2022 είναι ενεργό μέλος της επιστημονικής 
κοινότητας από το 1996 με αρκετές δημοσιεύσεις. Έχει στο ενεργητικό του ένα (1) άρθρο στο IEEE 
Transactions on Circuits and Systems-II (διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές), οκτώ (8) δημοσιεύσεις 
σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση, αρκετά υπό την αιγίδα του ΙΕΕΕ ενώ υπήρξε συν-συγγραφέας 
δύο (2) κεφάλαια σε βιβλία. Κατά συνέπεια καλύπτεται πλήρως και ο μέγιστος θεωρούμενος αριθμός των 
5 δημοσιεύσεων που αφορά το δεύτερο (2ο) πρόσθετο επιθυμητό προσόν. 

Στη συνέχεια, η υποψηφιότητά του αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζονται 
στην προκήρυξη, χωρίς να θεωρηθεί απαραίτητη η διενέργεια συνέντευξης, καθώς η προσκόμιση των 
δικαιολογητικών επαρκούσε πλήρως για την εκτίμηση των προσόντων, δυνατοτήτων και του προφίλ του 
υποψηφίου. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια, ο συνολικός βαθμός προσόντων για την ως 
άνω υποψήφια προκύπτει ως εξής: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 : Συνεργάτης Δ - Μηχανικός 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Κωδικού θέσης Βαθμολόγηση 

1 

Εργασιακή / επαγγελματική ή / και ερευνητική εμπειρία σε θέματα 
συναφή με το προκηρυσσόμενο 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 σχετική εμπειρία θεωρούνται οι 24 μήνες. Η μοριοδότηση γίνεται 
σύμφωνα με τον αλγόριθμο: Μόρια = [(μήνες εμπειρίας)/24]*60 

60 μόρια 
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2 

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. 

20 μόρια 

3 

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. 

Δεν κρίθηκε 
απαραίτητο  

να γίνει 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 80 μόρια 

 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5: Συνεργάτης Ε – Τεχνικός Υποστήριξης Λογισμικού 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5 Συνεργάτης Ε - Τεχνικός Υποστήριξης Λογισμικού 

Απαιτούμενα 
Τυπικά  
Προσόντα: 

 Δίπλωμα ή Πτυχίο ή Βεβαίωση ή συναφή τίτλο ή αποδεικτικό έγγραφο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης από κατάλληλο συναφή φορέα όπως π.χ. 
ενδεικτικά Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Μέσης Επαγγελματικής 
Σχολής, ή Τεχνικής Σχολής ή άλλου συναφούς φορέα ή σχετικού Ιδρύματος με 
ειδίκευση Τεχνικού Πληροφορικής ή Τεχνικού Εφαρμογών ή Τεχνικού 
Ηλεκτρονικών ή Τεχνικού Λογισμικού ή Υλικού και Λογισμικού ή 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 Δημοσίου Φορέα ή ισότιμου τίτλου Ιδιωτικού Φορέα 
αρμοδίως και νομίμως αναγνωρισμένου. 

 18μηνη (δεκαοκτώ μηνών) εργασιακή / επαγγελματική ή / και ερευνητική 
υποστηρικτική εμπειρία σε θέματα συναφή με το προκηρυσσόμενο 
αντικείμενο της θέσης και το ερευνητικό αντικείμενο του Έργου όπως π.χ. 
υποστήριξη εφαρμογών ανάπτυξης λογισμικού, διενέργεια μετρήσεων και 
πιλοτικών δοκιμών, υποστήριξη ανάπτυξης συστημάτων υλικού και 
λογισμικού συμπεριλαμβανομένων διαφόρων τύπων αισθητήρων και 
αυτοματοποιημένων συστημάτων και συναφή. 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 
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Workpackages / Ενότητες Εργασίας Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών 
έργων και συναφών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Πρόσθετη επιθυμητή εμπειρία: Πέραν των Δεκαοκτώ (18) μηνών εργασιακή 
/ επαγγελματική ή / και ερευνητική υποστηρικτική 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 δεκαοκτάμηνη 
εμπειρία. 

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπως πιστοποιείται από αντίστοιχα 
πτυχία / διπλώματα / πιστοποιητικά π.χ. Lower Certificate in English ή 
πιστοποιητικά επάρκειας και συναφή. 

 

Για την προκηρυχθείσα θέση με κωδικό 5, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η κάτωθι πρόταση/αίτηση:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  

1 Υποψήφιος 21884 / 23-11-2022  
 

Ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου 21884/23-11-2022, όπως προκύπτει από το φάκελο με τα 
δικαιολογητικά που κατέθεσε, καλύπτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που ζητούνται στην παρούσα 
προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση. Αναλυτικότερα:  

Είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Γαλατσίου (ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας) 
καθώς κατέθεσε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, με την ειδικότητα του Τεχνικού Εφαρμογών 
Πληροφορικής, η οποία είναι συναφής με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο της εν λόγω θέσης. Ο 
Υποψήφιος ολοκλήρωσε την 6μηνη πρακτική του άσκηση το 2018 στον ΟΤΕ σε θέματα που σχετίζονται με 
τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές (10/2017 – 03/2018). 

Ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου 21274/24-11-2022 έχει αποκτήσει σημαντική 
εργασιακή/επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία (από το 2018) έχοντας συνάψει συμβάσεις έργου σε 
ερευνητικά έργα και προγράμματα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά / Εσωτερικά) του ΕΠΙΣΕΥ ως τεχνικός 
υποστήριξης πληροφορικής και λογισμικού. 

Συγκεκριμένα, από τις συμβάσεις έργου και την αντίστοιχη βεβαίωση του ΕΠΙΣΕΥ που κατέθεσε, προκύπτει 
ότι απασχολήθηκε αθροιστικά πάνω από 4 χρόνια (49,5 συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες από 
17/5/2018 έως 30/6/2022) στο ΕΠΙΣΕΥ, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 22 μήνες αφορούσαν σε θέματα 
απασφαλμάτωσης και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού για την υποστήριξη πιλοτικών δοκιμών και 
διενέργεια μετρήσεων όπως αναφέρουν οι αντίστοιχες υποβληθείσες συμβάσεις (ενδεικτικό έργο 
«Εκτέλεση Ηλεκτρομαγνητικών μετρήσεων»). Κατά συνέπεια, ο υποψήφιος καλύπτει πλήρως την 
απαιτούμενη 18μηνη (δεκαοκτώ μηνών) εργασιακή / επαγγελματική ή / και ερευνητική υποστηρικτική 
εμπειρία που αποτελεί το 2ο απαιτούμενο τυπικό προσόν. 

Επιπλέον κατά την διάρκεια της προϋπηρεσίας του ασχολήθηκε με την υποστήριξη ανάπτυξης μικρών 
μονάδων λογισμικού και διασύνδεσή τους (interface) με συστήματα υλικού (hardware) τα οποία 
αφορούσαν και μικρά συστήματα αισθητήρων ραντάρ καθώς και υποστήριξη εργασιών ανάκτησης και 
επεξεργασίας δεδομένων (καταγραφή, απεικόνιση κλπ.) στα πλαίσια μετρήσεων και πιλοτικών δοκιμών. 
Κρίνοντας από το αντικείμενο των αντίστοιχων WorkPackages / Ενοτήτων Εργασίας αλλά και από το ίδιο 



 9

το αντικείμενο των ερευνητικών έργων στα οποία απασχολήθηκε, προκύπτει ότι τα αντικείμενα εργασίας 
του που ήταν ιδιαίτερα συναφή προς το προκηρυσσόμενο Αντικείμενο της Θέσης αφορούσαν πρόσθετη 
απασχόληση αθροιστικά τουλάχιστον 16 μηνών, πέραν της απαιτούμενης των 18 μηνών (ενδεικτικά 
έργα: CURSOR, DIgIT, SENSKIN, RESIST) καλύπτοντας έτσι ικανό διάστημα πρόσθετης επιθυμητής 
εμπειρίας που αφορά το πρώτο (1ο) πρόσθετο επιθυμητό προσόν. Σημειώνεται ότι δεν προσμετρήθηκαν 
μήνες που αφαιρούσαν παράλληλες συμβάσεις παρόλο που τα αντικείμενα των αντίστοιχων έργων και 
WorkPavkages /  Ενοτήτων Εργασίας ήταν συναφή προς το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 

Στα πλαίσια της συμμετοχής του στα ερευνητικά αυτά έργα, εργάστηκε στις εγκαταστάσεις του 
Εργαστηρίου Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, αποκτώντας ικανή εμπειρία σε 
εργαστηριακό περιβάλλον και στη διενέργεια εξειδικευμένων μετρήσεων.  

Τέλος, παρόλο που στο Βιογραφικό του Σημείωμα δηλώνεται ότι διαθέτει καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας, ο υποψήφιος δεν προσκόμισε κανένα σχετικό δικαιολογητικό και κατά συνέπεια δεν του 
αποδίδονται τα αντίστοιχα μόρια που αφορούν το δεύτερο (2ο) πρόσθετο επιθυμητό προσόν. 

Στη συνέχεια, η υποψηφιότητά αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη χωρίς να θεωρηθεί απαραίτητη η διενέργεια συνέντευξης, καθώς η προσκόμιση των 
δικαιολογητικών επαρκούσε για την εκτίμηση των προσόντων, δυνατοτήτων και του προφίλ του 
υποψηφίου. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια, εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για 
τον ως άνω υποψήφιο ως εξής: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5 : Συνεργάτης Ε - Τεχνικός Υποστήριξης Λογισμικού 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Κωδικού θέσης Βαθμολόγηση 

1 

Πρόσθετη επιθυμητή εμπειρία: Πέραν των Δεκαοκτώ (18) μηνών 
εργασιακή / επαγγελματική ή / και ερευνητική υποστηρικτική εμπειρία σε 
θέματα συναφή με το ως άνω περιγραφόμενο προκηρυσσόμενο 
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]*60 
Τελική Μοριοδότηση: [(16 μήνες πρόσθετης εμπειρίας)/24]*60 = 40 μόρια 

40 μόρια 

2 

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπως πιστοποιείται από αντίστοιχα 
πτυχία / διπλώματα π.χ. Lower Certificate in English ή πιστοποιητικά 
επάρκειας (αποδεικνύεται από την προσκόμιση του αντίστοιχου 
πιστοποιητικού). 
Η Μοριοδότηση γίνεται ως εξής: Προσκόμιση πιστοποιητικού = 20 Μόρια. 
Μη προσκόμιση πιστοποιητικού = 0 Μόρια. 

0 μόρια 

3 

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. 

Δεν κρίθηκε 
απαραίτητο  

να γίνει 
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 40 μόρια 

 

Συμπερασματικά, δεδομένου των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι δεν κατατέθηκαν άλλες 
υποψηφιότητες, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ: 

 την αποδοχή της πρότασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. 21274/24-11-2022 και την επιλογή του για 
την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με κωδικό 4, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 
39.000,00 €, προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου, στο 
πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, καθώς και των αντίστοιχων παραδοτέων που 
απορρέουν από αυτές. 

 την αποδοχή της πρότασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. 21184/23-11-2022 και την επιλογή του για 
την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με κωδικό 5, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 
25.000,00 €, προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου, στο 
πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, καθώς και των αντίστοιχων παραδοτέων που 
απορρέουν από αυτές. 

 την κήρυξη της διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 3 ως άγονης, λόγω άκαρπου 
αποτελέσματος από την εκ νέου μη υποβολή αιτήσεων. 

 

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 με αρ. πρωτ.  21274/24-11-2022 για την πλήρωση της θέσης με Κωδικό Θέσης 4   
 Του υποψηφίου με αρ. πρωτ. 21184/23-11-2022για την πλήρωση της θέσης με Κωδικό Θέσης 5   
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. 
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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. 
20134/9-11-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου.  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ 

 
 
 

Ιωάννης Ψαρράς 

Καθηγητής ΕΜΠ 


