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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
της 16-04-2018 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

ΕΠΙΣΕΥ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 4543/Αρ. Πρωτ: 12-04-2018 Πρόσκλησης του 

Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Ομότ. Kαθ. Ιωάννη Βασιλείου. 

   

   

Θέμα:  

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ME  Αρ. Πρωτ. 101/11-01-2018 για το έργο με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 5201801,  τίτλο: 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ» και Ε.Υ. τον 
Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Ομοτ. Καθ. Ιωάννη Βασιλείου. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo με αρ. πρωτ: 3985/30-03-2018 Πρακτικό της τριμελούς 

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

τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ» αποφασίζει 

την έγκριση του ακόλουθου Πρακτικού Αξιολόγησης, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 
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…………………………………………………………………….. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ME  Αρ. Πρωτ. 101/11-01-2018 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
‘’ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ’’ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  5201801 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Διευθυντής, Ιωάννης Βασιλείου 

 
Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων που 

ορίστηκε με την από 12-01-2018 απόφαση Δ.Σ., αποτελούμενη από τους: 

1. Καθ. Ψαρράς Ιωάννης, Αναπληρωτής Διευθυντής, Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Αναπλ. Καθηγητής Στάμου Γεώργιος,  Μέλος Επιτροπής 

3. Δρ. Καλογεράς Δημήτριος, Ερευνητής, Μέλος Επιτροπής 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την από   12-01-2018 απόφαση Δ.Σ. με αριθμό θέματος 1.3 α 

2. την με ΑΠ 101/11-01-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

3. Τους κανόνες διαχείρισης του έργου 

και αφού μελέτησε τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που υποβλήθηκαν και 

συζήτησε διεξοδικά για αυτές, συνέταξε το παρόν πρακτικό για την αξιολόγηση των υποψηφίων. 

Ειδικότερα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 

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

Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 
Στέλεχος Διεκπεραίωσης – Παρακολούθησης - Διαχείρισης Διαγωνιστικών 
Διαδικασιών – Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συμβάσεων 

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

 Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, 
ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο. 

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.  

 Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν άριστη γνώση κατά τις 
κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο). 

 Τουλάχιστον 12μηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων – 
προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και στη διενέργεια 
διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους 
άρρενες υποψηφίους. 
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Για την θέση με κωδικό 2, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΚΑΨΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 408/29-01-2018 

2 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 356/26-01-2018 

 
Και οι δύο προτάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Ωστόσο από τον έλεγχο του φακέλου και την διενεργηθείσα 

συνέντευξη, προέκυψε ότι η υποψήφια Σταματιάδη Αικατερίνη δεν πληροί το τυπικό-απαιτούμενο επί ποινή 

αποκλεισμού προσόν της 12μηνης Εργασιακής Εμπειρίας διαχείρισης ερευνητικών έργων – προγραμμάτων, 

Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και ειδικότερα στη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών 

και προμηθειών στο πλαίσιο τέτοιων προγραμμάτων. Συνεπώς, η εν λόγω υποψήφια δεν βαθμολογείται και 

αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 2. 

Η υποψήφια Καψάλη Ευτυχία, όπως προέκυψε από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη 

διενεργηθείσα συνέντευξη πληροί τα τυπικά και επιθυμητά προσόντα της θέσης και βαθμολογήθηκε ως 

κατωτέρω: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡIΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 20 

35% 
2 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

420 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ 180 

4 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΘΕΣΗ 

420 

5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 90 30% 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 100 35% 

ΣΥΝΟΛΟ 426  

 
Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την υποψήφια κα Καψάλη Ευτυχία 

για την κάλυψη της θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 2. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 

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

Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

 

 
 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος 

 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων – 
προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα διενέργεια 
διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών πέραν της υποχρεωτικής.  

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

 Εμπειρία κι εξοικείωση στη χρήση ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και πληροφοριακών - 
λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – προγραμμάτων-
συμβάσεων. 

 Προηγούμενη Εργασιακή Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

 Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα. 
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Για την θέση με κωδικό 3, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 356/26-01-2018 

2 ΑΓΟΡΩ ΑΝΔΡΙΑ 414/29-01-2018 

 
 

Και οι δύο προτάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ από τον έλεγχο των φακέλων συμμετοχής και την 

διενεργηθείσα συνέντευξη προέκυψε ότι και οι δύο υποψήφιες πληρούν τα τυπικά και επιθυμητά προσόντα. 

Για τις προτάσεις των ανωτέρω  υποψηφίων συντάχθηκαν οι κατωτέρω Πίνακες Βαθμολογίας σύμφωνα με 

τους οποίους η πρόταση η οποία υποβλήθηκε από την κα Αγορώ Ανδριά υπερτερεί βαθμολογικά έναντι της 

συνυποψήφιάς της και πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα (απαιτούμενα 

και συνεκτιμώμενα) που προσδιορίστηκαν από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Ειδικότερα: 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 
Στέλεχος Υποστήριξης Διοικητικής – Διαχειριστικής Λειτουργίας Έργων – 
Προγραμμάτων – Συμβάσεων και Υλοποίησης Δράσεων Ανάπτυξης και 
Δημοσιότητας 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, 
ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.  

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ. 

 Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν άριστη γνώση κατά τις 
κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο). 

 Τουλάχιστον 12μηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων – 
προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. 

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

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος  

 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων – 
προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα πέραν της 
υποχρεωτικής. 

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

 Εμπειρία κι εξοικείωση στη χρήση ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, ΕΦΚΑ, ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΕΣ και πληροφοριακών - λογιστικών 
συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – προγραμμάτων-συμβάσεων.  

 Αποδεδειγμένη εργασιακή, ακαδημαϊκή εμπειρία κι εξοικείωση σε ζητήματα 
ανάπτυξης και διαχείρισης πόλων καινοτομίας κι επιχειρηματικότητας, 
αναπτυξιακών δράσεων, διάχυσης αποτελεσμάτων ερευνητικών κι αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, δράσεων επικοινωνίας, marketing. 

 Προηγούμενη Εργασιακή Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

 Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα. 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 20 

35% 

2 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

420 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ 87,5 

4 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΘΕΣΗ 

420 

5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 70 30% 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 60 35% 

ΣΥΝΟΛΟ 373,63  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΑΓΟΡΩ ΑΝΔΡΙΑ 

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 0 

35% 

2 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

420 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ 135 

4 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΘΕΣΗ 

420 

5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 90 30% 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 100 35% 

ΣΥΝΟΛΟ 403,25  

 
Αμφότερες οι υποψήφιες καλύπτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη θέση. Επίσης αμφότερες 

καλύπτουν τμήμα των επιθυμητών προσόντων, έχοντας προϋπηρεσία και στο ΕΠΙΣΕΥ, σε διαφορετικούς 

χρόνους, σημεία δραστηριότητας και αντικείμενα.  

Η Αγορώ Ανδριά καλύπτει την επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία στο χειρισμό και την ανάρτηση δεδομένων 

στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΕΦΚΑ, Μητρώου Μισθοδοτούμενων Δημοσίου Τομέα-Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

και ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης από τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την διενεργηθείσα συνέντευξη, προέκυψε ότι 

διαθέτει επαρκή, χρονικά και ποιοτικά, εμπειρία στη διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας, μέσω της 

συνεργασίας της στο πλαίσιο του Κόμβου ΕΠΙΝοω, σε δράσεις επικοινωνίας και marketing, τόσο στο δημόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, προσκόμισε στοιχεία ολοκλήρωσης μεταπτυχιακού προγράμματος 

στον τομέα Marketing και Επικοινωνίας του ΟΠΑ, με διπλωματική εργασία με θέμα σχετικό με την 

εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία δεν βαθμολογούνται, βεβαίως, αλλά λαμβάνονται υπ’ 

όψη ως σχετική εμπειρία. Επίσης, προκύπτει ότι διαθέτει εμπειρία σε διαχείριση δεδομένων και υποστήριξη 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων Horizon 2020, τα οποία εκτελούνται κατά κύριο λόγο από το ΕΠΙΣΕΥ καθώς και σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η εξειδικευμένη εμπειρία της σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 

Ινστιτούτο (ΕΠΙΣΕΥ) συμπεριλαμβάνει συνεργασία τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία, στη Δομή ΕΠΙνοώ και σε 

εργαστήριο, άρα είναι ευρεία. 

Aπό τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διενεργηθείσα συνέντευξη, η Αικατερίνη Σταματιάδη δε διαθέτει 

την επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία στο χειρισμό και την ανάρτηση δεδομένων στις ηλεκτρονικές 
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πλατφόρμες ΕΦΚΑ, Μητρώου Μισθοδοτούμενων Δημοσίου Τομέα-Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Προέκυψε 

περιορισμένη επικουρική εμπειρία σε αναρτήσεις ΚΗΜΔΗΣ. Δεν προέκυψε εμπειρία σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα Horizon 2020, τα οποία εκτελούνται κατά κύριο λόγο από το ΕΠΙΣΕΥ και δεν είναι εξοικειωμένη 

με το πλαίσιο διαχείρισης και παρακολούθησής τους. Το μεταπτυχιακό, το οποίο διαθέτει βαθμολογείται, 

αλλά δεν είναι σχετικό με τις απαιτήσεις της θέσης. Τέλος, προέκυψε χρονικά και ποιοτικά περιορισμένη 

εμπειρία σε δράσεις διάχυσης. Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

(ΕΠΙΣΕΥ) προ μακρού χρόνου, σε επίπεδο εργαστηρίου και όχι κεντρικής διοίκησης.  

Συνεπώς, η Επιτροπή Αξιολόγησης, από την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων, τα πορίσματα της 

συνέντευξης, και την τελική βαθμολογία των δύο υποψηφίων προτείνει την κα Αγορώ Ανδριά για την κάλυψη 

της θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 3. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 

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

Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

 

 

Για την θέση με κωδικό 4, υποβλήθηκε η κάτωθι υποψηφιότητα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΑΣ 290/24-01-2018 

 
Η υποψηφιότητα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. Ωστόσο, από τον έλεγχο του φακέλου και των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και την διενεργηθείσα συνέντευξη, προέκυψε ότι αν και ο υποψήφιος πληροί τα τυπικά 

προσόντα, δεν πληροί τα πρόσθετα επιθυμητά  προσόντα. Ειδικότερα, ο υποψήφιος δε διαθέτει εμπειρία στη 

διαχείριση, συντήρηση, παραμετροποίηση, και εξαγωγή δεδομένων  πληροφοριακών συστημάτων ανάλογων 

με αυτών που χρησιμοποιούνται στο ΕΠΙΣΕΥ, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχή εκτέλεση των 

καθηκόντων που θα κληθεί να εκτελέσει το στέλεχος που θα προσληφθεί. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 Στέλεχος Υποστήριξης Δράσεων Πληροφορικής - Διαδικτύου 

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ σε γνωστικά αντικείμενα ηλεκτρολόγων μηχανικών, 
μηχανικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κι επιστήμης ή 
τεχνολογίας υπολογιστών, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής 
και σχετικών - συναφών αντικειμένων. 

 Αποδεδειγμένη 5ετής επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση δικτυακών 
και υπολογιστικών υποδομών και υποστήριξη εφαρμογών και χρηστών.  

 Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 ή αντίστοιχο) κι Άριστη 
Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. 

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

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη, ουσιαστική, εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη 
οργανισμών / φορέων / επιχειρήσεων με δίκτυα άνω των 20 χρηστών.  

 Αποδεδειγμένη πρακτική, εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση – 
συντήρηση - παραμετροποίηση – εξαγωγή δεδομένων ιστοσελίδων και 
πληροφοριακών συστημάτων.  

 Εξοικείωση με συστήματα και διαδικασίες ασφάλειας προσωπικών 
δεδομένων σε δίκτυα – συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο) 

 Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα. 
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Συνεπώς η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει να αποβεί άγονη η διαδικασία επιλογής υποψηφίου στα πλαίσια 

της με αριθμό πρωτ. 101/11-01-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 4.  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5 

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

Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

 
Για την θέση με κωδικό 5, υποβλήθηκε η κάτωθι προτάση-αίτηση: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 415/29-01-2018 

 
 
Πίνακας Βαθμολόγησης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 ΠΤΥΧΙΟ 0 
35% 

2 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

60 

3 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΘΕΣΗ 

55  

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 80 30% 

5 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 100 35% 

ΣΥΝΟΛΟ 99,25  

 
Η ανωτέρω πρόταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και ο υποψήφιος πληροί τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, 

καθώς και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα. Συνεπώς η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την κάλυψη της 

θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 5 από τον υποψήφιο Πανταζόπουλο Δημήτριο. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5 
Στέλεχος εξωτερικής διεκπεραίωσης και υποστήριξης λειτουργίας Κεντρικής 
Υπηρεσίας ΕΠΙΣΕΥ 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Απόφοιτος Λυκείου 

 Αποδεδειγμένη, τουλάχιστον, 2ετής, εργασιακή εμπειρία, ως στέλεχος 
οργανωμένου οργανισμού / φορέα / επιχείρησης. 

 Πιστοποιημένα Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο) κι 
Άριστη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. 

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ  

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

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  

 Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο) 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε φορέα υλοποίησης ερευνητικών έργων 
και συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων με σχετικό αντικείμενο απασχόλησης. 

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών - 
συναλλαγών.  

 Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα. 
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Για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 1, θα ακολουθήσει νεότερο πρακτικό της Επιτροπής, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόμη η διαδικασία αξιολόγησης. 

 

Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συμμετέχοντες στη διαδικασία, δύνανται εντός 5 

ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης της απόφασης κατακύρωσης αποτελεσμάτων 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 λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. 

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 μια από τις προκηρυσσόμενες 

θέσεις δεν κωλύει την υπογραφή σύμβασης για τις υπόλοιπες. 

Η  Επιτροπή Αξιολόγησης 
- Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ 
- Γεώργιος Στάμου, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 
- Δημήτριος  Καλογεράς, Ερευνητής ΕΠΙΣΕΥ 

 
…………………………………………………………………….. 

 
 

 

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 


