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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
της 15-11-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και
Υπολογιστών συνεδρίασε την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της
από 14-11-2018/Αρ. Πρωτ: 23693 Πρόσκλησης του Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Ομότ. Kαθ. Ιωάννη Βασιλείου.

Θέμα: 5.1
Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:
«CultureLabs: recipes for social innovation» ακρώνυμο «Culture Labs» της Πρόσκλησης «H2020-SC6-CULTCOOP-2017-two-stage, CULT-COOP-06-2017 Participatory approaches and social innovation in culture», με
κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63103501 και Ε.Υ. τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Γεώργιο Στάμου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών &
Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 12-11-2018 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής
αξιολόγησης και επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο
«CultureLabs: recipes for social innovation» ακρώνυμο «Culture Labs» της Πρόσκλησης «H2020-SC6-CULTCOOP-2017-two-stage, CULT-COOP-06-2017 Participatory approaches and social innovation in culture
αποφασίζει την έγκριση του ακόλουθου Πρακτικού Αξιολόγησης, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου έχει
ως ακολούθως:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου / εργασίας ιδιωτικού δικαίου
π α ρ ο χ ή ς υ π η ρ ε σ ι ώ ν σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ έ ρ γ ο υ «C u l t u r e L a b s :
recipes for social innovation» της
Πρόσκλησης «H2020-SC6-CULT-COOP2017-two-stage, CULT-COOP-06-2017 Participatory approaches and social
innovation in culture» και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63103500
Την 12.11.2018, ημέρα Δευτέρα, η ορισθείσα Επιτροπή αποτελούμενη από Αν. Καθηγητή κ. Γεώργιο Στάμου,
τον Καθηγητή κ. Ανδρέα – Γεώργιο Σταφυλοπάτη και την Καθηγήτρια κ. Κωνσταντίνα Νικήτα, εξέτασε όλες τις
υποβληθείσες αιτήσεις για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
«CultureLabs: recipes for social innovation» της Πρόσκλησης «H2020-SC6-CULT-COOP-2017-two-stage, CULTCOOP-06-2017 Participatory approaches and social innovation in culture» και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63103500, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Επιτροπή και στη συνέχεια παραθέτει τα αποτελέσματα της
αξιολόγησής τους. Σημειώνεται ότι η ανάρτηση της Προκήρυξης της ανωτέρω θέσης έγινε στον ιστοχώρο του
ΕΠΙΣΕΥ (www.iccs.gr) στις 23.10.2018, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο, και παρέμειναν
αναρτημένες σε αυτόν μέχρι την Τετάρτη 7.11.2018, οπότε έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
Υποβλήθηκε μία αίτηση.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχοντας υπόψη της:
1) Την Υπ.αριθμ. πρωτ.: 21113, 23.10.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
2) Την υποψηφιότητα του κ. Αντώνη Πύργου με το αριθμ. Πρωτ. 23102/07.11.2018
3) Την τελική ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων (Τετάρτη, 07.11 2018)
Εξέτασε τον τίτλο και τα τυπικά προσόντα του υποψήφιου και προέβη στη αξιολόγηση σύμφωνα με τα
ακόλουθα κριτήρια, που αφορούσαν στην επόμενη θέση ειδικότητας με Εξειδίκευση σε θέματα συντονισμού
έργου (project manager).
Απαιτούμενα & Πρόσθετα Προσόντα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1

(ΑΠ Θ2)


Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

 Γνώση κανόνων υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων
 Πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ, ειδικά του πακέτου Μicrosoft Office (Word,

Απαιτούμενα
Τυπικά Προσόντα:

Excel, Powerpoint), και υπηρεσιών διαδικτύου
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές,

για τους άρρενες υποψηφίους.
 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 12 μήνες σε αντίστοιχη θέση

Επιθυμητά
Προσόντα

 Μεταπτυχιακός τίτλος με γνωστικό πεδίο στις Κοινωνικές Επιστήμες
 Επαγγελματική εμπειρία πέραν της ελάχιστης
 Εμπειρία σε Ακαδημαϊκά Περιβάλλοντα
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Η ανωτέρω επιτροπή κατέληξε στα εξής:
Για τον Κωδικό Θέσης ΑΠ θ2:
Αντώνης Πύργος
Ο κ. Αντώνης Πύργος, καλύπτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής &
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2009) (βαθμός πτυχίου: λίαν καλώς) και
διαθέτει δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου του Τμήματος Κοινωνικής
& Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τίτλο «Κοινωνικές διακρίσεις μετανάστευση και ιδιότητα του πολίτη». Πέρα
από τους τίτλους σπουδών τoυ, κατέχει επαγγελματική εμπειρία έχοντας συμμετάσχει ως συνεργάτης σε
συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα παρέχοντας υποστήριξη μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
θέματα που άπτονται της ένταξης μεταναστών, μειονοτικών ομάδων. Μέσω της συνεργασίας του με ΜΚΟ
στη συλλογή δεδομένων, και της πρότερης εμπειρίας του στο αντικείμενο της διαχείρισης έργων, εξασφαλίζει
ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες προκειμένου να ανταποκριθεί σε ανάλογα ζητήματα που
αφορούν στο εν λόγω έργο.
Βαθμολογία υποψήφιου: Αντώνη Πύργου

Α/Α

Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέσης (ΑΠ Θ2)

1

Πτυχίο ΑΕΙ

2

Επιστημονική
επάρκεια

3

Προσόντα

4

Εμπειρία

Συνολική αποτίμηση
της εικόνας του
υποψηφίου
συνεργάτη

5

Ελάχιστος
Βαθμός
Βάρος
Κριτηρίου Κριτηρίου
(0-10)

Παρατηρήσεις

ΟΝ/ΟFF

ON

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο,
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
(master/διδακτορικό) σε αντικείμενο
συναφές με το προς ανάθεση έργο]
Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος
συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από
την παρούσα πρόσκληση απαιτούμενα και
επιθυμητά προσόντα

8,5

40%

8

25%

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές
αντικείμενο

7

15%

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της
υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται
μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά,
από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές
επιστημονικές /ερευνητικές /επαγγελματικές
επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και
από την συνέντευξη (εάν η τελευταία
πραγματοποιηθεί).

8

20%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

7,875/10

Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει τον υποψήφιο κ. Αντώνη Πύργο για
την κάλυψη της θέσης.
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Αθήνα, 12.11 2018
Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης
- Γεώργιος Στάμου, Αν. Καθηγητής
- Ανδρέας Γεώργιος Σταφυλοπάτης, Καθηγητής
- Κωνσταντίνα Νικήτα, Καθηγήτρια
…………………………………………………………………………………………………………………………

Σύμφωνα και με το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής, το ΔΣ εγκρίνει την επιλογή του κ. Αντώνη Πύργου για την
πλήρωση της θέσης ΑΠ Θ2 (project manager).
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.
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.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά τα ανωτέρω, εξουσιοδοτείται ο
Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ Ομοτ. Καθ. Ιωάννης Βασιλείου και το Ε.Υ. του Έργου, Αν. Καθηγητή. κ. Γ. Στάμου,
όπως προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’
αριθμόν πρωτ. 21113/23-10-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ

Ιωάννης Βασιλείου
Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
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