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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
της  29ης-12-2022 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 28-12-2022/ Αρ. Πρωτ: 25186 Πρόσκλησης του Διευθυντή του 

ΕΠΙΣΕΥ, Kαθ. Ιωάννη Ψαρρά. 

 

Θέμα 5.1:  

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
«AutonoMous Intent-BAsed IntEgrated Fiber, Wireless Computing and SToRage 5G and beyond NetwOrks 
enabled by ML» (MAESTRO), το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών στις Επιστημονικές Περιοχές «Επιστήμες 
Μηχανικού και Τεχνολογίας» με κωδικό πρότασης 4596, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 61123000 και Ε.Υ. τον Καθηγητή 
ΗΜΜΥ ΕΜΠ Εμμανουήλ Βαρβαρίγο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 22-12-2022 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 

αξιολόγησης και επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«AutonoMous Intent-BAsed IntEgrated Fiber, Wireless Computing and SToRage 5G and beyond NetwOrks 

enabled by ML» (MAESTRO), το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών στις Επιστημονικές Περιοχές «Επιστήμες 

Μηχανικού και Τεχνολογίας», αποφασίζει την έγκριση του ακόλουθου Πρακτικού Αξιολόγησης, το ακριβές 

περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 

Τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «AutonoMous 
Intent-BAsed IntEgrated Fiber, Wireless Computing and SToRage 5G and beyond NetwOrks enabled by ML» 
(MAESTRO), το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για 
την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών στις Επιστημονικές Περιοχές «Επιστήμες Μηχανικού και 
Τεχνολογίας», όπως ορίσθηκαν δυνάμει της από 04-11-2022 (θέμα 7.1) απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, 

1. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, Μέλος 
2. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Ηρακλής Αβραμόπουλος, Μέλος 
3. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ  Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Μέλος 

 
συνεδρίασαν σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Β3.21 του τομέα 
Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ (Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων), 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν  τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από 
22-11-2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης 
έργου» (τεσσάρων θέσεων συνολικού προϋπολογισμού 57.000 € με σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού 
Δικαίου για το ανωτέρω έργο «MAESTRO», μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας την Πέμπτη 08-12-2022, 
ώρα 15:00.  

 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
1. 11-11-2022 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), με την οποία εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης  
2. την με ΑΠ 21111/22-11-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
3. Τους κανόνες διαχείρισης του έργου  
και έχοντας μελετήσει τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που υποβλήθηκαν κάλεσε 
αυτούς που πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για συνέντευξη 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 1  
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα επιθυμητά προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:   
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 ΜΑΕΣΤΡΟ_1 

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

 Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των 
Υπολογιστών και Πληροφορικής.  

 Κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στην Επιστήµη των Υπολογιστών.  

 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε 
ερευνητικά προγράμματα. 

 Καλή γνώση της Αγγλικής. 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή της 
επιστήμης των υπολογιστών 

 Εμπειρία στη διαχείριση έργου και θέσεων ευθύνης σε ερευνητικά 
προγράμματα στην περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών 

 Δημοσιεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη αλγορίθμων για τη λειτουργία 
ψηφιακών υποδομών 
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Για τη θέση με κωδικό 1 (ΜΑΕΣΤΡΟ_1), υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 
 

A/A ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 XXXXXXXXXXXXXXX 21759/01-12-2022  

 
O XXXXXXXXXXXXXXX είναι διπλωματούχος της σχολής των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας ΗΥ του 
Παν. Πατρών (απαιτούμενο προσόν 1). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με τίτλο «ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΜΟΤΙΜΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ 
ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» (απαιτούμενο προσόν 2). Επίσης, έχει αποδεδειγμένη και σχετική ερευνητική 
εμπειρία τόσο σε ευρωπαϊκά όσο και σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα συνολικά 204 μηνών (μη 
επικαλυπτόμενων) ή αλλιώς 17 ετών (απαιτούμενο προσόν 3 και επιθυμητό προσόν 1). Τέλος, διαθέτει 
πιστοποιητικό επάρκειας καλής γνώσης στην αγγλική γλώσσα (απαιτούμενο προσόν 4). Όσον αφορά τα 
πρόσθετα επιθυμητά προσόντα, ο υποψήφιος προσκόμισε βεβαίωση από το ερευνητικό ινστιτούτό ΕΠΙΣΕΥ που 
τεκμαίρουν την εμπειρία στη διαχείριση 2 ευρωπαϊκών έργων σε 54 μήνες (επιθυμητό προσόν 2). Οι 
επιστημονικές δημοσιεύσεις του υποψήφιου είναι συνολικά 54. Η επιτροπή κρίνει ότι 46 από αυτές είναι άμεσα 
σχετικές με την ανάπτυξη αλγορίθμων για τη λειτουργία ψηφιακών υποδομών (επιθυμητό προσόν 3), ενώ οι 
υπόλοιπες είναι λιγότερο σχετικές. Ως συμπέρασμα, η συνολική επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία του 
υποψηφίου πληρεί όλα τα απαιτούμενα τυπικά και επιθυμητά προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη.  
 
Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη (η προφορική συνέντευξη δεν κρίθηκε απαραίτητη). Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους 
κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως κατωτέρω: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Παρατηρήσεις Βαθμός/μέγιστο 

1 Ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα 
στην περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών 

 12/20 

2 Εμπειρία στη διαχείριση έργου και θέσεων ευθύνης 
σε ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή της 
επιστήμης των υπολογιστών 

 8/20 

3 Δημοσιεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη αλγορίθμων 
για τη λειτουργία ψηφιακών υποδομών 

 35/35 

Συνολική Βαθμολογία 55/75 

 
Συνεπώς, o υποψήφιος καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα πρόσθετα επιθυμητά 
προσόντα και συνεπώς, η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του 
υποψήφιου XXXXXXXXXXXXXXX και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 1, με ανώτατο όριο 
αμοιβής το ποσό των 30.000€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου 
στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3 ΕΕ4 και ΕΕ5.   
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2  
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα επιθυμητά προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  
  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2  

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

 Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία 
των Υπολογιστών και Πληροφορικής.  

 Υποψήφιος Διδάκτωρ σε συναφές αντικείμενο 

 Καλή γνώση της Αγγλικής. 
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Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Εμπειρία σε ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης για διαχείριση πόρων  

 Εμπειρία στον προγραμματισμό με χρήση python ή/και χρήση εργαλείου 
προσομοίωσης (π.χ. Matlab, Mathematica)  

 Βαθμός διπλώματος 

 
Για τη θέση με κωδικό 2 (ΜΑΕΣΤΡΟ_2), υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

 

A/A ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 XXXXXXXXXXXXXXX 22159/05-12-2022  

 
Ο XXXXXXXXXXXXXXX είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από τη Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κατεύθυνση Επικοινωνιών) του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου - ΕΜΠ (απαιτούμενο προσόν 1). Επιπλέον, έχει γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτωρ στην ίδια 
σχολή από το Νοέμβριο 2022 (απαιτούμενο προσόν 2). Ακόμα, έχει άριστη γνώση της Αγγλικής (απαιτούμενο 
προσόν 3). Όσον αφορά τα επιθυμητά προσόντα, έχει βαθμό διπλώματος 8,42 (επιθυμητό προσόν 3). Τέλος, 
έχει την κατάλληλη εμπειρία σε ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης για διαχείριση πόρων, όπως επίσης και 
στον προγραμματισμό με χρήση εργαλείων προσομοίωσης όπως τεκμαίρεται από τη συστατική επιστολή του 
Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγου (επιθυμητά προσόντα 1 & 2). Ως συμπέρασμα, η συνολική εμπειρία και τα 
προσόντα του υποψηφίου πληρούν όλα τα απαιτούμενα τυπικά και επιθυμητά προσόντα που ορίζονται στην 
προκήρυξη. 
 
Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη (η προφορική συνέντευξη δεν κρίθηκε απαραίτητη). Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους 
κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως κατωτέρω: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Παρατηρήσεις Βαθμός/μέγιστο 

1 Εμπειρία σε ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης 
για διαχείριση πόρων 

 12/24 

2 Εμπειρία στον προγραμματισμό με χρήση python 
ή/και χρήση εργαλείου προσομοίωσης (π.χ. Matlab, 

Mathematica) 

 12/24 

3 Βαθμός διπλώματος   27/27 

 Συνολική Βαθμολογία  51/75 

 
 
Συνεπώς, o υποψήφιος καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα πρόσθετα επιθυμητά 
προσόντα και συνεπώς, η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του 
υποψήφιου XXXXXXXXXXXXXXX και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 2, με ανώτατο όριο 
αμοιβής το ποσό των 9.000€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου 
στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4.   
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3  
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα επιθυμητά προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  
  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3  

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

 Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία 
των Υπολογιστών και Πληροφορικής.  

 Υποψήφιος Διδάκτωρ σε συναφές αντικείμενο 
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 Καλή γνώση της Αγγλικής. 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Εμπειρία στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μηχανισμών ανάθεσης πόρων σε 
δικτυακά και υπολογιστικά περιβάλλοντα  

 Εμπειρία στην ανάπτυξη και χρήση εργαλείων λογισμικού προσομοίωσης  

 Βαθμός διπλώματος 

 
Για τη θέση με κωδικό 3 (ΜΑΕΣΤΡΟ_3), υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

 

A/A ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 XXXXXXXXXXXXXXX 22584/08-12-2022  

 
Ο XXXXXXXXXXXXXXX είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από την 
Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (απαιτούμενο προσόν 1). Επιπλέον, έχει γίνει δεκτός ως 
Υποψήφιος Διδάκτωρ από σχολή ΗΜΜΥ του ΕΜΠ από το 2016 (απαιτούμενο προσόν 2). Ακόμα, έχει καλή 
γνώση της Αγγλικής (απαιτούμενο προσόν 3). Όσον αφορά τα επιθυμητά προσόντα, έχει βαθμό διπλώματος 
7,43 (επιθυμητό προσόν 3). Τέλος, έχει την κατάλληλη εμπειρία στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μηχανισμών 
ανάθεσης πόρων σε δικτυακά και υπολογιστικά περιβάλλοντα, όπως επίσης και στην ανάπτυξη και χρήση 
εργαλείων προσομοίωσης όπως τεκμαίρεται από τη συστατική επιστολή του Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγου και 
τη συμμετοχή σε σχετικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (επιθυμητά προσόντα 1 & 2). Ως συμπέρασμα, 
η συνολική εμπειρία και τα προσόντα του υποψηφίου πληρούν όλα τα απαιτούμενα τυπικά και επιθυμητά 
προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη. 
 
Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη (η προφορική συνέντευξη δεν κρίθηκε απαραίτητη). Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους 
κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως κατωτέρω: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Παρατηρήσεις Βαθμός/μέγιστο 

1 Εμπειρία στην ανάπτυξη και αξιολόγηση 
μηχανισμών ανάθεσης πόρων σε δικτυακά και 

υπολογιστικά περιβάλλοντα 

 24/24 

2 Εμπειρία στην ανάπτυξη και χρήση εργαλείων 
λογισμικού προσομοίωσης 

 24/24 

3 Βαθμός διπλώματος   20/27 

 Συνολική Βαθμολογία  68/75 

 
 
Συνεπώς, o υποψήφιος καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα πρόσθετα επιθυμητά 
προσόντα και συνεπώς, η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του 
υποψήφιου XXXXXXXXXXXXXXX και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 3, με ανώτατο όριο 
αμοιβής το ποσό των 9.000€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου 
στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4. 
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα επιθυμητά προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  
  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4  
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Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

 Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία 
των Υπολογιστών και Πληροφορικής.  

 Υποψήφιος Διδάκτωρ σε συναφές αντικείμενο 

 Καλή γνώση της Αγγλικής. 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Εμπειρία σε ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης  

 Εμπειρία στον προγραμματισμό με χρήση python ή/και χρήση εργαλείου 
προσομοίωσης (π.χ. Matlab, Mathematica)  

 Βαθμός διπλώματος 

 
Για τη θέση με κωδικό 4 (ΜΑΕΣΤΡΟ_4), υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

 

A/A ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 XXXXXXXXXXXXXXX 21770/01-12-2022  

 
Ο XXXXXXXXXXXXXXX είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από τη Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κατεύθυνση Επικοινωνιών) του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου - ΕΜΠ (απαιτούμενο προσόν 1). Επιπλέον, έχει γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτωρ στην ίδια 
σχολή από το Νοέμβριο 2022 (απαιτούμενο προσόν 2). Ακόμα, έχει καλή γνώση της Αγγλικής (απαιτούμενο 
προσόν 3). Όσον αφορά τα επιθυμητά προσόντα, έχει βαθμό διπλώματος 7,26 (επιθυμητό προσόν 3). Τέλος, 
έχει την κατάλληλη εμπειρία σε ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, όπως επίσης και στον 
προγραμματισμό με χρήση εργαλείων προσομοίωσης όπως τεκμαίρεται από τη συστατική επιστολή του Καθ. 
Εμμανουήλ Βαρβαρίγου (επιθυμητά προσόντα 1 & 2). Ως συμπέρασμα, η συνολική εμπειρία και τα προσόντα 
του υποψηφίου πληρούν όλα τα απαιτούμενα τυπικά και επιθυμητά προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη. 
 
Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη (η προφορική συνέντευξη δεν κρίθηκε απαραίτητη). Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους 
κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως κατωτέρω: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Παρατηρήσεις Βαθμός/μέγιστο 

1 Εμπειρία σε ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής 
μάθησης 

 12/24 

2 Εμπειρία στον προγραμματισμό με χρήση python 
ή/και χρήση εργαλείου προσομοίωσης (π.χ. Matlab, 

Mathematica) 

 12/24 

3 Βαθμός διπλώματος   20/27 

 Συνολική Βαθμολογία  44/75 

 
 
Συνεπώς, o υποψήφιος καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα προσόντα όσο και τα πρόσθετα επιθυμητά 
προσόντα και συνεπώς, η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του 
υποψήφιου XXXXXXXXXXXXXXX και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 4, με ανώτατο όριο 
αμοιβής το ποσό των 9.000€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου 
στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4. 
 
 
 
 
 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
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Ε. ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ    Η. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ 

Καθηγητής 
 

 
Καθηγητής 

 
Καθηγήτρια 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

1.  XXXXXXXXXXXXXXX  με κωδικό 21759/01-12-2022, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 30.000 € 

προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των 

Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4 και ΕΕ5. Κωδικός Θέσης 1 

2. XXXXXXXXXXXXXXX  με κωδικό 22159/05-12-2022, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 9.000 € 

προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των 

Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4. Κωδικός Θέσης 2 

3. XXXXXXXXXXXXXXX  με κωδικό 22584/08-12-2022, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 9.000 € 

προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των 

Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4. Κωδικός Θέσης 3 

4. XXXXXXXXXXXXXXX  με κωδικό 21770/01-12-2022, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 9.000 € 

προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των 

Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4. Κωδικός Θέσης 4 

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 

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, Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος όπως 

προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 

πρωτ. 21111 / 22-11-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

Ιωάννης Ψαρράς 

Καθηγητής ΕΜΠ 


