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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
Της 16ης -12-2022 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 15-12-2022 / Αρ. Πρωτ: 23508 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 Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
«Βιομιμητικά νανοσύνθετα 3Δ ικριώματα για αναγέννηση οστού: Ελεγχος της οστεογένεσης και αγγειογένεσης 
μέσω φυσικοχημικών ερεθισμάτων (BioBon3D) - Τ2ΕΔΚ-03681»,  κωδικό MIS: 5129423, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 
68007200 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιο Ματσόπουλο.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 9 Δεκεμβρίου 2022 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 
αξιολόγησης των προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου των προσκλήσεων εκδήλωσης 
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ενδιαφέροντος, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βιομιμητικά νανοσύνθετα 3Δ ικριώματα 
για αναγέννηση οστού: Ελεγχος της οστεογένεσης και αγγειογένεσης μέσω φυσικοχημικών ερεθισμάτων 
(BioBon3D)»,  με κωδικό MIS: 5129423, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68007200 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιο 
Ματσόπουλο 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 - αποφασίζει την έγκριση του ακόλουθου Πρακτικού 
Αξιολόγησης, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 

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

 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βιομιμητικά 
νανοσύνθετα 3Δ ικριώματα για αναγέννηση οστού: Ελεγχος της οστεογένεσης και αγγειογένεσης μέσω 
φυσικοχημικών ερεθισμάτων (BioBon3D) - Τ2ΕΔΚ-03681»,  κωδικό MIS: 5129423, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68007200, 
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»,  
όπως ορίσθηκαν δυνάμει της από από 02-07-2021 απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ,  

1. Καθ. Γεώργιος Ματσόπουλος 
2. Καθ. Διονύσιος-Δημήτριος Κουτσούρης 
3. Καθ. Παναγιώτης Τσανάκας 

συνεδρίασαν σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 10.00, προκειμένου να ελέγξουν  τις υποψηφιότητες που 
υποβλήθηκαν για την από 22-11-2022 / Αρ. Πρωτ. 21002 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου» για την πλήρωση μίας θέσης για το ανωτέρω έργο 
μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας την Τετάρτη 09-12-2022, ώρα 15:00. 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την από 11-11-22 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.2), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 
2. την με ΑΠ 21002 / 22-11-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
3. Τους κανόνες διαχείρισης του έργου 
και έχοντας μελετήσει τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που υποβλήθηκαν, 
συζήτησε διεξοδικά  και  συνέταξε το παρόν πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων των υποψηφίων. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Ερευνητής 

Απαιτούμενα 
Προσόντα: 

- Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών 
- Μεταπτυχιακός τίτλος στο αντικείμενο της Υπολογιστικής Φυσικής ή της 

Επιστήμης Υλικών 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

- Διδακτορικό ή εκπόνηση Διδακτορικού στο αντικείμενο της Υπολογιστικής 
Φυσικής ή της Επιστήμης Υλικών  

- Εργασιακή εμπειρία μετά την λήψη του πτυχίου στο αντικείμενο της 
Υπολογιστικής Φυσικής ή της Επιστήμης Υλικών 

- Ερευνητικές Δημοσιεύσεις σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο 
αντικείμενο  

- Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
Για τη θέση με κωδικό 01, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
1 Υποψήφιος 21106 / 22-11-2022 

 
Ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 21106/22-11-2022, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά σπουδών 
που κατέθεσε, είναι: 
(α) πτυχιούχος της Σχολής Θετικών Επιστημών / Τμήμα Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών (2013), (β) 
κάτοχος «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικεύσεως εις την Επιστήμην και Τεχνολογίαν Υλικών» του 
Πανεπιστημίου Πατρών / Πολυτεχνική Σχολή  (2016) και (γ) Διδάκτορας της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ (εξετάσθηκε 
επιτυχώς στις 16/12/2020 με θέμα Διδακτορικής Διατριβής «Μελέτη Μηχανικών Ιδιοτήτων Διεπιφανειών σε 
νανοσύνθετα υλικά με μοριακές προσομοιώσεις»). 
 
Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και ερευνητικού έργου που κατέθεσε, μετά τη λήψη του 
πτυχίου του έχει εργασθεί (α) για 5 μήνες στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με 
ανάθεση έργου, (β) για παροχή επικουρικού έργου στα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στο 
πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως μεταπτυχιακός σπουδαστής στο Παν. Πατρών. Έχει σημαντικό ερευνητικό 
έργο έχοντας ήδη 4 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 5 παρουσιάσεις (Posters) σε διεθνή σνέδρια και 4  
παρουσιάσεις (posters) σε εθνικά συνέδρια. Διαθέτει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του University of 
Michigan / Certificate of Competency in English (επίπεδο “Lower”), το οποίο κατέθεσε. 
 
Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για την υποψήφιο 
ως κατωτέρω: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρατηρήσεις Βαθμός  / 
μέγιστο 

Τελικός 
Βαθμός 

(=βαθμός * 
Βάρος 

κριτηρίου) 
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 Διδακτορικό ή εκπόνηση 

Διδακτορικού στο αντικείμενο 
της Υπολογιστικής Φυσικής ή 
της Επιστήμης Υλικών  
 

Τρόπος Απόδειξης : Τίτλος ή βεβαίωση 
εκπόνησης διδακτορικού 
Μοριοδότηση:  
Διδακτορικό / 40 
Εκπόνηση Διδακτορικού / 0-40 
(αναλόγως σταδίου σπουδών) 
 

0-40 40 

2 

 Εργασιακή εμπειρία μετά την 
λήψη του πτυχίου στο 
αντικείμενο της Υπολογιστικής 
Φυσικής ή της Επιστήμης 
Υλικών  
 

Τρόπος Απόδειξης:  
Σύμβαση, Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
Μοριοδότηση : 3 μόρια ανά μήνα 
εμπειρίας  και έως 6 μήνες 

0-18 15 

3 

Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε 
συναφείς τομείς με το 
προκηρυσσόμενο αντικείμενο 
 

Τρόπος Απόδειξης:  
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά και συνέδρια / Μέγιστος 
αριθμός 10 
Μοριοδότηση : 1 μόριο ανά 
δημοσίευση 

0-10 10 

4 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

Τρόπος Απόδειξης : Πιστοποιητικό 
Μοριοδότηση: 
- Καλή γνώση / 5 μόρια 
- Πολύ καλή γνώση / 10 μόρια 
- Άριστη γνώση / 15 μόρια 

 

0-15 10 

5 

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 και 
επαγγελματικές επιδόσεις του 

Δεν διενεργήθηκε 0-17 - 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 75 

 
 
Επομένως, ο εν λόγω υποψήφιος καλύπτει επαρκώς τα απαιτούμενα και πρόσθετα επιθυμητά προσόντα και 
ανεξαρτήτως μη υποβολής άλλης υποψηφιότητας η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή 
της πρότασης του υποψηφίου και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 1, με ανώτατο όριο 
αμοιβής το ποσό των 12.400,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα 
Έργου, στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας ΕΕ6. 
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Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 
 

Καθ. Γ. ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ    Καθ. Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ          Καθ. Π. ΤΣΑΝΑΚΑΣ                                                                     
 
 

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

 
 

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

1. Του  υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 21106/22-11-2022 για τη θέση  με κωδικό 1 
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 το Ε.Υ.  του Έργου, Καθ. κ. Ματσόπουλου Γεώργιου, όπως 
προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 
πρωτ. 21002/22-11-2022  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Ψαρράς 
Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ 

Καθηγητής ΕΜΠ 


