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ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

της 10.03.2023 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων 
Επικοινωνιών και Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή 10.03.2023 και ώρα 
12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου, με δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής, δυνάμει Πρόσκλησης του 
Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Kαθ. Ιωάννη Ψαρρά. 
 
Θέμα 5.2: Έγκριση του από 09.03.2023 Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με 
αρ. πρωτ. 3911/20.02.2023 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΙΣΕΥ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:  
α) το άρθρο 243 Ν. 4957/2022, το οποίο εφαρμόζεται και στα Ερευνητικά 

Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 271 παρ. 1 Ν. 4957/2022 

και το οποίο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι  

«1. Κάθε έργο/πρόγραμμα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) εκπονείται από ομάδα έργου, της οποίας προΐσταται ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος. Ως μέλη της ομάδας έργου δύνανται να συμμετέχουν: … 
η) πρόσθετο ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, εργαστηριακό, διοικητικό, 
τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που επιλέγεται για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή 
εργασίας.  
…   
4. Η επιλογή πρόσθετου προσωπικού της περ. η) της παρ. 1 διεξάγεται ως 
ακολούθως: 
α) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού 
Υπευθύνου και απόφαση του αρμόδιου ανά περίπτωση οργάνου περί ανάθεσης 
διδακτικού/εκπαιδευτικού έργου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η απασχόληση 
πρόσθετου προσωπικού που διεξάγει διδακτικό και εν γένει εκπαιδευτικό έργο στο 
πλαίσιο ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) και θερινών ή 
χειμερινών σχολείων. 
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β) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού 
Υπευθύνου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η απασχόληση πρόσθετου 
προσωπικού που διεξάγει ερευνητικό, επιστημονικό, εργαστηριακό ή κλινικό έργο, 
εφόσον η συμμετοχή του έχει αξιολογηθεί ή προταθεί από τον φορέα 
χρηματοδότησης ή κρίνεται ως αναγκαία για την ορθή εκτέλεση του έργου από τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο. Κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που προτείνεται να απασχοληθεί σε έργα/ 
προγράμματα ανάλογα με την εργασία ή το έργο που του ανατίθεται ανά περίπτωση. 
γ) Με δημόσια πρόσκληση που επισπεύδεται με επιμέλεια της Μονάδας Οικονομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 244, για το πρόσθετο προσωπικό που δεν εφαρμόζονται οι 
περ. α) και β). Κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα των υποψηφίων, κατ’ αναλογία του προσοντολογίου του δημοσίου τομέα, 
ανάλογα με την εργασία ή το έργο που πρόκειται να τους ανατεθεί ανά περίπτωση. 
5. Μέλη της ομάδας έργου των περ. ζ) και η) της παρ. 1 απασχολούνται δυνάμει 
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου. Οι εν λόγω συμβάσεις 
συνάπτονται στο πλαίσιο εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου/ προγράμματος, συνδέονται 
με το αποτέλεσμα που παράγεται από το έργο και δύνανται να ανανεώνονται ή να 
παρατείνονται με αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του 
Επιστημονικού Υπευθύνου, χωρίς περιορισμό, μέχρι την ημερομηνία λήξης του 
έργου/ προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων 
του προϋπολογισμού κάθε έργου ή προγράμματος. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί 
για τις ανάγκες έργου/προγράμματος που δεν έχει σαφή ημερομηνία λήξης, δύναται 
να ανανεώνονται ή να παρατείνονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
συνολικά τα πέντε (5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων 
ορίων του προϋπολογισμού του έργου ή προγράμματος. Αποκλείεται σε κάθε 
περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση 
πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού της περ. η) της παρ. 1 κατόπιν δημόσιας 
πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 244, το οποίο έχει απασχοληθεί στο ίδιο ή άλλο 
έργο/πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε., για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου 
απασχόλησης των πέντε (5) ετών, λαμβάνεται υπόψη μόνο η απασχόληση που 
διανύεται μετά τη νέα πρόσληψη του προσωπικού». 
iii) το άρθρο 244 Ν. 4957/2022, το οποίο ορίζει ότι «1. Η επιλογή του πρόσθετου 
ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού που δεν 
εμπίπτει στις περ. α) και β) της παρ. 4 του άρθρου 243, πραγματοποιείται με 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την Επιτροπή Ερευνών 
κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.  
β) ότι το ΕΠΙΣΕΥ εκτελεί το εσωτερικό έργο – πρόγραμμα με τίτλο ‘’ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΠΙΣΕΥ’’, κωδικό 5202301 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Ψαρρά, 
Διευθυντή ΕΠΙΣΕΥ, Καθηγητή ΕΜΠ,  
γ) την ανωτέρω διάταξη και τις υφιστάμενες ανάγκες στελέχωσης της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΕΠΙΣΕΥ, με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας, εκτέλεσης και 
παρακολούθησης των ανειλημμένων ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων, 
προγραμμάτων, συμβάσεων και δράσεων,  
δ) το γεγονός ότι η δαπάνη απασχόλησης του εκτάκτου - μη τακτικού προσωπικού, 
καλύπτεται από τους ίδιους πόρους του ΕΠΙΣΕΥ: 
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Εγκρίνει το από 09.03.2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 
3911/20.02.2023, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

3911/20.02.2023 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 5202301 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Διευθυντής, Ιωάννης Ψαρράς 

 
Στην Αθήνα σήμερα 09.03.2023, ημέρα Πέμπτη, συνεδρίασε η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Προτάσεων που ορίστηκε με την από 23.12.2022 απόφαση Δ.Σ. 
(θέμα 7.1), αποτελούμενη από τους: 
1. Δημήτριο Κουτσούρη, Ομότιμο Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Αναπληρωτή 
Διευθυντή, ως Πρόεδρος Επιτροπής 
2. Γεώργιο Στάμου, Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, ως Μέλος Επιτροπής. 
3. Δημήτριο Καλογερά, Ερευνητή Α’ ΕΠΙΣΕΥ, ως Μέλος Επιτροπής 
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Την από 23.12.2022 απόφαση Δ.Σ. με αριθμό θέματος 7.1, σχετικά με τον ορισμό 
της 
2. την με ΑΠ 3911/20.02.2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναρτηθείσα 
την 20.02.2023 κατά τη νόμιμη προθεσμία του άρθρου 244 Ν. 4957/2022, 
3. Τους κανόνες διαχείρισης του έργου και τις σχετικές με τη διαδικασία κείμενες 
διατάξεις, ιδίως αυτές του άρθρων 273 του Ν. 4957/2022, όπως ισχύει. 
4. Τους υποβληθέντες φάκελους υποψηφιοτήτων. 
 
Αφού μελέτησε τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που 
υποβλήθηκαν για τη θέση και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό για την αξιολόγηση των υποψηφίων. 
  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Στέλεχος εξωτερικής διεκπεραίωσης και υποστήριξης λειτουργίας 
Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΠΙΣΕΥ  

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:  
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Οι αρμοδιότητες του Στελέχους της θέσης αυτής, όπως ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη,  είναι οι ακόλουθες: 
- Γραμματειακή - διοικητική υποστήριξη και εκτέλεση σχετικών εργασιών γραφείου. 
 - Διεκπεραίωση πάσης φύσεως εξωτερικών εργασιών του φορέα. 
 
Για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 1, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ 4314/23.02.2023 
 

2 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ 4592/28.02.2023 

 
Οι ανωτέρω υποψηφιότητες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.  
 
Ο υποψήφιος ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ/ αρ. Πρωτ. 4314/23.02.2023, όπως 
προέκυψε από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν πληροί τα 
απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά ορίστηκαν στην υπ’ αρ. Πρωτ. 
3911/20.02.2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς δεν διαθέτει 
εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. 
Τα ΕΠΙ ορίζονται στο άρθρο 267 Ν.4957/2022 ως εξής «Τα Ερευνητικά 
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που τελούν υπό την 
εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν ως αποστολή την 
ανάπτυξη των τομέων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας σε ένα (1) ή περισσότερα 
επιστημονικά πεδία, την αλληλεπίδραση μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας, την 
ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων διεπιστημονικού χαρακτήρα σε τοπικό, 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 1 

Στέλεχος εξωτερικής διεκπεραίωσης και υποστήριξης 
λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΠΙΣΕΥ  

 

Απαιτούμενα 
Τυπικά 
Προσόντα: 

 Απόφοιτος Λυκείου 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 12 μηνών, 
συνολικά, ως υπάλληλος γραφείου οργανωμένου φορέα / 
επιχείρησης.  

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 6 μηνών σε Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο.  

 Πιστοποιημένη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γνώση 
χρήσης Η/Υ.  

 Άδεια ικανότητας οδηγού δικύκλου & Κατοχή δικύκλου. 

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

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το διαχρονικό 
πλαίσιο λειτουργίας αυτών.  

 Εξοικείωση με λογιστικά προγράμματα διαχείρισης έργων και 
κατά προτίμηση με το RESCOM, το οποίο έχει αναπτυχθεί από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι αυτό που 
χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των έργων του ΕΠΙΣΕΥ.  

 Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και 
ομαδικότητα. 
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Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης, τη συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας και την κατάρτιση και αξιοποίηση 
του ερευνητικού δυναμικού. Τα Ε.Π.Ι. αποτελούν ερευνητικό φορέα σύμφωνα με την 
παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), διαθέτουν διακριτή νομική 
προσωπικότητα από αυτή του Α.Ε.Ι., έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, 
ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λειτουργούν προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, των άρθρων 
229 έως 259, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας τους και συμπληρωματικά 
από τον ν. 4310/2014 και την κείμενη νομοθεσία για τους ερευνητικούς φορείς της 
ημεδαπής.»  
 
Συνεπώς,η προϋπηρεσία του υποψηφίου ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ/ αρ. Πρωτ. 
4314/23.02.2023 στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του 
ΕΚΠΑ δεν πληροί τα κριτήρια εργασιακής εμπειρίας σε ΕΠΙ, καθώς αποτελούν 
διακριτές νομικές οντότητες, οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 229 και 267 του 
Ν.4957/2022 αντίστοιχα.  
 
Η έλλειψη του ανωτέρω εκτεθέντος τυπικού προσόντος καθιστά τον υποψήφιο 
ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ αποκλειόμενο από την εξέταση και βαθμολόγηση των 
επιθυμητών προσόντων. 
 
Ο υποψήφιος ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ/ αρ. Πρωτ. 4592/28.02.2023, όπως 
προέκυψε από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής πληροί όλα τα τυπικά 
και τα επιθυμητά προσόντα της θέσης και βαθμολογήθηκε ως κατωτέρω: 
 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια 
Βάρος 

Κριτηρίου 

1 

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
 

5 ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΩΣ 20 ΜΗΝΕΣ 

60% 

2 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟΥ 
0-100 20% 

4 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ 0 20% 

                         ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                            80% 

 
Από το διεξοδικό έλεγχο του φακέλου του και των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
προέκυψε ότι ο υποψήφιος διαθέτει εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Ειδικότερα, από τα 
προσκομισθέντα ένσημα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και συμβάσεις εργασίας 
προκύπτει ότι έχει εμπειρία άνω των 20 μηνών σε θέση γραμματειακής υποστήριξης 
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου και βαθμολογήθηκε με το μέγιστο των 
μορίων που προβλέπονται από την Προκήρυξη για το αντίστοιχο κριτήριο. Συνεπεία 
της εμπειρίας του αυτής, καθώς και της γνώση χειρισμού του λογισμικού RESCOM, 
βαθμολογήθηκε με το μέγιστο των μορίων που προβλέπονται στην Προκήρυξη για 
την εμπειρία προς τις ειδικές απαιτήσεις έργου. 
 
Δεδομένων τούτων, σε συνδυασμό με το ότι ο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ είναι ο 
μοναδικός υποψήφιος που πληροί τα τυπικά και επιθυμητά προσόντα και έχει ήδη 
απασχοληθεί στο ΕΠΙΣΕΥ, κατά την τεχνική κρίση της Επιτροπής, δεν διενεργήθηκε 
συνέντευξη.  
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Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μοριοδότηση, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει τον υποψήφιο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ/ αρ. 
Πρωτ. 4592/28.02.2023 για την κάλυψη της θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 1, ιδίως εν όψει της 
απολύτως συναφούς, ταυτόσημης, εξειδικευμένης εμπειρίας του για την εν λόγω 
θέση. 
Η παρούσα υποβάλλεται στο ΔΣ προς έγκριση. 
 

 
Η  Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση του ανωτέρω 
πρακτικού, την επιλογή του υποψηφίου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ για τη θέση 
με Κωδικό 1 και την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθυντή για την 
περάτωση της όλης διαδικασίας.  
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 Ινστιτούτου. Σε 
περίπτωση άσκησης ενστάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων 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.  
 

Αθήνα, 10.03.2023 
Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

 
 

Ιωάννης Ψαρράς 
Καθηγητής ΕΜΠ 

 

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 

Κουτσούρης Δημήτριος  

 

 

Στάμου Γεώργιος  

Καλογεράς Δημήτριος  
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