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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
Της 3ης/03/2023 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 3 Μαρτίου   2023, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 02-03-2023/ Αρ. Πρωτ: 5139  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: 5.1 

 
Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κόμβος 

ευφυούς διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών και ΕΞοικονόμησης ενέργειας» και διακριτικό τίτλο «ΑΠΕΞ» με 

κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 61122600 και Ε.Υ. τον Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Νικόλαο Χατζηαργυρίου, το οποίο 

υλοποιείται στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», υπαγόμενη στην 

εμβληματική δράση υπό τον τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»:  

. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 24 Φεβρουαρίου 2023  Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 

αξιολόγησης των προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου των προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο  «Κόμβος ευφυούς διαχείρισης Ανανεώσιμων 

Πηγών και ΕΞοικονόμησης ενέργειας» και διακριτικό τίτλο «ΑΠΕΞ» με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 61122600 και Ε.Υ. τον 

Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Νικόλαο Χατζηαργυρίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης 

Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», υπαγόμενη στην εμβληματική δράση υπό τον τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, 

Καινοτομίας και Διάχυσης», εγκρίνει το ακριβές περιεχόμενο του, το οποίο  έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κόμβος ευφυούς 

διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών και ΕΞοικονόμησης ενέργειας» και διακριτικό τίτλο «ΑΠΕΞ» με κωδικό 

ΕΠΙΣΕΥ: 61122600 και Ε.Υ. τον Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Νικόλαο Χατζηαργυρίου, το οποίο υλοποιείται στο 

πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», υπαγόμενη στην εμβληματική δράση υπό τον 

τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»:  

 

1. Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Ε.Υ. έργου 

2. Γεώργιος Κορρές, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

3. Ιωάννης Γκόνος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

συνεδρίασαν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 10.00, με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να ελέγξουν τις 

υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από 06.02.2023 / Αρ. Πρωτ: 2564 «Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου» μέχρι τη λήξη της σχετικής 

προθεσμίας την Παρασκευή 17.02.2023, ώρα 15:00. 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την από 03-02-2023 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.4), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

2. την με ΑΠ 2564 / 06.02.2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 

3. τους κανόνες διαχείρισης του έργου και έχοντας μελετήσει τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο 

των φακέλων που υποβλήθηκαν και κάλεσε σε συνέντευξη αυτούς που πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά 

προσόντα προκειμένου να διαπιστωθεί η συνάφεια της εμπειρίας τους με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη 

θέσεων, συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις των υποψηφίων. 

 

Ειδικότερα: 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

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

Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα: 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 
01 

  Διδάκτορας με εμπειρία σε θέματα ενέργειας και πληροφορικής  

Απαιτούμενα 
Τυπικά  
Προσόντα: 

 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή 
Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών από Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας 
σχολών της αλλοδαπής 

 Τίτλο Διδακτορικών Σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού 
Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών 
από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης 
δειδικότητας σχολών της αλλοδαπής με γενικότερο θέμα τον έλεγχο 
έξυπνων δικτύων διανομής. 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Εργασιακή εμπειρία σε τομείς συναφείς με το προκηρυσσόμενο 
αντικείμενο/ 
Εμπειρία  συμμετοχής σε ευρωπαϊκά/εθνικά ερευνητικά ή/και 
αναπτυξιακά έργα. 

 Πολύ καλή γνώση σε θέματα ενέργειας και πληροφορικής/επικοινωνιών 
και των αλληλεπιδράσεών τους. 

 Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον) 

 
 
Για τη θέση με Κωδικό 01 υπεβλήθησαν οι κάτωθι προτάσεις: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτ.  

1 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 2794/09.02.2023 

 
 
Ο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ είναι Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).  

 

Το 2013 έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (με βαθμό διπλώματος 7,80 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ) και το 2019 

αναγορεύτηκε διδάκτορας Μηχανικός του Ε.Μ.Π. 

 

Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε, έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πλήθος ευρωπαϊκών και 

εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων (10 ερευνητικά έργα κατά τα έτη 2013-2019), διαθέτει πολύτιμη 

εκπαιδευτική εμπειρία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (50 διδακτικές ώρες επικουρικού εκπαιδευτικού 

έργου κατά το έτος 2014-2015) και στο KHT Royal Institute of Technology κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2021), 

είναι άριστος γνώστης της αγγλικής γλώσσας (Certificate of Proficiency in English-University of Michigan) και 

διαθέτει πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (33 δημοσιεύσεις). Τέλος, έχει 

συμμετάσχει ως ομιλητής σε 7 συνέδρια και έχει διατελέσει επιβλέπων σε 17 διπλωματικές και μεταπτυχιακές 

εργασίες.  
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Κατόπιν της αξιολόγησης των δικαιολογητικών εγγράφων, κρίθηκε χρήσιμη η διενέργεια συνέντευξης με στόχο 

την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των 

ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια. 

 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της συνέντευξης, η υποψηφιότητα βαθμολογήθηκε συνολικά ως εξής: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 01:  
ΒΑΘΜΟΛΟ-

ΓΗΣΗ 

1 
Εργασιακή εμπειρία σε τομείς συναφείς με το προκηρυσσόμενο 
αντικείμενο/Εμπειρία  συμμετοχής σε ευρωπαϊκά/εθνικά ερευνητικά 
ή/και αναπτυξιακά έργα.  

35 μόρια 

2 
Πολύ καλή γνώση σε θέματα ενέργειας και πληροφορικής/επικοινωνιών 
και των αλληλεπιδράσεών τους  

25 μόρια 

3 Γνώση αγγλικής γλώσσας 15 μόρια 

4 Συνέντευξη 25 μόρια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

 
 

Συμπερασματικά, o υποψήφιος καλύπτει πλήρως τόσο τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα όσο και τα πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα και επομένως, ανεξαρτήτως της μη υποβολής άλλης υποψηφιότητας, η Επιτροπή 

εισηγείται προς το Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης με αριθμό πρωτοκόλλου 2794/09.02.2023 και 

την επιλογή της για την πλήρωση της θέσης με Κωδικό 01-Διδάκτορας με εμπειρία σε θέματα ενέργειας και 

πληροφορικής. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Για τη θέση με Κωδικό 02 δεν υπεβλήθησαν προτάσεις. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 03 –  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Για τη θέση με Κωδικό 03 δεν υπεβλήθησαν προτάσεις. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 04 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Για τη θέση με Κωδικό 04 δεν υπεβλήθησαν προτάσεις. 

 

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφηκε νόμιμα ως ακολούθως: 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Νικόλαος Χατζηαργυρίου Γεώργιος Κορρές       Ιωάννης Γκόνος 
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Ομότ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.   Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π.                                                               
 

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

 
 

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

1. Για τη θέση με κωδικό 1 την υποψηφιότητα του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ με αριθμό πρωτ. 2794/ 09.02.2023. 
 

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 στη Γραμματεία του ΕΠΙΣΕΥ, όπου και θα πρωτοκολληθούν.  

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, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. κ. Νικόλαος 

Χατζηαργυρίου, όπως προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν πρωτ. 2564/06.02.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον 

προϋπολογισμό του Έργου. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

 

Ιωάννης Ψαρράς 

Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ 
Καθηγητής ΕΜΠ 
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