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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
Της 17ης/02/2023 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου   2023, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, 

στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 16-02-2023/ Αρ. Πρωτ: 3622  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: 5.4 

 
Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “PODIUM: 
PDI CONNECTIVITY AND COOPERATION ENABLERS BUILDING TRUST AND SUSTAINABILITY FOR CCAM”, 
κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63122800 και Ε.Υ. τον Ερευνητή Α’ Βαθμίδας ‘Αγγελο Αμδίτη, το οποίο χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 16 Φεβρουαρίου 2023  Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 
αξιολόγησης των προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου των προσκλήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου «του έργου με τίτλο “PODIUM: PDI CONNECTIVITY 
AND COOPERATION ENABLERS BUILDING TRUST AND SUSTAINABILITY FOR CCAM”, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63122800 
και Ε.Υ. τον Ερευνητή Α’ Βαθμίδας ‘Αγγελο Αμδίτη, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος 
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Horizon Europe με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκρίνει το ακριβές περιεχόμενο του, το οποίο   
έχει ως ακολούθως: 

 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «PODIUM: PDI CONNECTIVITY AND COOPERATION ENABLERS BUILDING TRUST AND 
SUSTAINABILITY FOR CCAM» 
 
Τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο PODIUM: PDI 
CONNECTIVITY AND COOPERATION ENABLERS BUILDING TRUST AND SUSTAINABILITY FOR CCAM, κωδικό 
ΕΠΙΣΕΥ: 63122800 και Ε.Υ. τον Ερευνητή Α Βαθμίδας Αγγελο Αμδίτη, όπως ορίσθηκαν δυνάμει της από 03-02-
2023 απόφασης του ΔΣ (θέμα: 7.3) του ΕΠΙΣΕΥ,  
 
'Αγγελος Αμδίτης, Ερευνητής Α’ Βαθμίδας, ΕΠΙΣΕΥ, Πρόεδρος 
Νικόλαος Ουζούνογλου, Ομ. Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Μέλος 
Γεώργιος Σταματάκος, Ερευνητής ΕΠΙΣΕΥ, Μέλος 
 
συνεδρίασαν σήμερα, Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 12.00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα 
Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών, Παλαιό Κτίριο Ηλ/γων Μηχ/κων, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με 
την από 03/02/2023 και αρ. πρωτ. 2497 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης 
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου» εμπρόθεσμα μέχρι την Τρίτη, 14-02-2023 και ώρα: 12:00 και να 
διατυπώσουν πρόταση προς το Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων που εξασφαλίζουν 
την άρτια εκπλήρωση των απαιτήσεων του ανωτέρου έργου.  
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την από 03-02-2023 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.5), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
2. την με ΑΠ 2497/03-02-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
3. τους κανόνες διαχείρισης του έργου 
 
και έχοντας μελετήσει την υποψηφιότητα καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που υποβλήθηκαν, αφού 
συζήτησε διεξοδικά, συνέταξε το παρόν πρακτικό αξιολόγησης πρότασης των υποψηφίων. 
 
Συνολικά υποβλήθηκε 1 εμπρόθεσμη υποψηφιότητα για τη θέση που προκηρύχτηκε από τον ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, 
για τη θέση με κωδικό 1 με αρ. πρωτ. 2744 και ημερομηνία 08/02/2023 
 
Ειδικότερα: 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  1 Στέλεχος Υποστήριξης Δράσεων Δημοσιότητας 

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 ΕΠΑΛ ή Τεχνικού-Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου 
συναφούς φορέα ή σχετικού Ιδρύματος με ειδίκευση 
Προγραμματιστή ΗΥ ή Τεχνικού Πληροφορικής ή Τεχνικού ΗΥ ή 
Τεχνικού Εφαρμογών ή Τεχνικού Ηλεκτρονικών ή Τεχνικού 
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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. 

 36μηνη (τριάντα έξι 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. σχεδιασμό, υλοποίηση και 
αξιολόγηση επιστημονικών δραστηριοτήτων διάχυσης 
αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων και δράσεων συνεργασίας 
με άλλους φορείς 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 Πακέτα Εργασίας / Ενότητες Εργασίας Ευρωπαϊκών και 
Εθνικών Ερευνητικών έργων και συναφών 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή 
από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους. 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Πέραν των 36 (τριάντα έξι) 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 (Επίπεδο Β2 ή αντίστοιχο). 

 
Για τη θέση με κωδικό 1, υποβλήθηκε η κάτωθι πρόταση-αίτηση: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 2744 / 08/02/2023 

 
Η επιτροπή αξιολόγησης από το διεξοδικό έλεγχο του φακέλο, του βιογραφικού  και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ διαπιστώνει ότι η υποβληθείσα πρότασή του εξασφαλίζει την άρτια 
εκπλήρωση των απαιτήσεων του Έργου και πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 
όρους της προκήρυξης, διότι:  
 
Ο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ διαθέτει από το 1999 Πτυχίο του Τμήματος Προγραμματιστών ΗΥ του 2ου Ημερήσιου 
Τεχνικού-Επαγγελματικού Λυκείου της ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Διαθέτει 
112 μήνες εμπειρία, 76 μήνες πέραν της υποχρεωτικής των τριάντα έξι μηνών, σε ερευνητικά προγράμματα σε 
θέματα δράσεων δημοσιότητας ερευνητικών έργων, που είναι συναφή με το αντικείμενο της θέσης και το 
ερευνητικό αντικείμενο του Έργου, λόγω της απασχόλησής του τα διαστήματα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2010 (3 
μήνες), Ιανουάριος – Μάρτιος 2013 (3 μήνες), Ιανουάριος – Απρίλιος 2014 (4 μήνες), Μάιος – Δεκέμβριος 2014 
(8 μήνες), Ιανουάριος – Μάιος 2015 (5 μήνες), Αύγουστος – Δεκέμβριος 2015 (5 μήνες) και από Ιανουάριο 2016 
ως Δεκέμβριο 2022 (84 μήνες) σε ερευνητικά έργα του ΕΠΙΣΕΥ. Διαθέτει από το 1995 First Certificate in English 
του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ το οποίο αποδεικνύει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Έχει εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 
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Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
προκήρυξη. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον 
υποψήφιο ως κατωτέρω: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Κωδικού θέσης ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

1 

Πρόσθετη επιθυμητή εμπειρία: Πέραν των τριάντα έξι (36) 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 80 μήνες. Η 
μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με τον αλγόριθμο: Μόρια = [(μήνες 
πρόσθετης εμπειρίας)/80]*60 

57 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. 

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 επάρκεια, 
όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές 
επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη. Συνεκτιμώνται και 
ικανότητες σύνταξης εξειδικευμένων αναφορών. 

- 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 77 μόρια 

 
Δεδομένων τούτων, σε συνδυασμό με το ότι ο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ είναι ο μοναδικός υποψήφιος και πληροί τα 
τυπικά και επιθυμητά προσόντα, κατά την τεχνική κρίση της Επιτροπής  δεν διενεργήθηκε συνέντευξη.  
 
 
Η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και την επιλογή 
του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 1, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 42.000 € 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου 
Συμμετοχή σε σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση επιστημονικών δραστηριοτήτων διάχυσης των 
αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 7, Συμμετοχή σε σχεδιασμό, 
υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων συνεργασίας με άλλους φορείς στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 7. 
 
 
 
Τα μέλη της Επιτροπής:  
 

1. ‘Αγγελος Αμδίτης 
 

2. Νικόλαος Ουζούνογλου 
 

3. Γεώργιος Σταματάκος 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

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

1. Για τη θέση με κωδικό 1 την υποψηφιότητα του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ με αριθμό πρωτ. 2744/ 08.02.2023. 
 

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 ο Ε.Υ.  του Έργου, Ερευνητής Α’ ΕΠΙΣΕΥ   ‘Αγγελος Αμδίτης, 

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

αριθμόν πρωτ. 2497/03.02.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

 

Ιωάννης Ψαρράς 

Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ 
Καθηγητής ΕΜΠ 

ΑΔΑ: ΨΦΕΤ465274-Ω50
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