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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

(Αρ. Πρωτ. 8105/26-03-2019) 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 52019 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Διευθυντής, Ιωάννης Βασιλείου 

 
Στην Αθήνα σήμερα 23-04-2019, ημέρα Τρίτη, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προτάσεων που ορίστηκε με την από 15-03-2019 απόφαση Δ.Σ., αποτελούμενη 
από τους: 

1. Ιωάννη Ψαρρά - Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Αναπληρωτής Διευθυντής, Πρόεδρος 
Επιτροπής 
2. Δημήτριο Καλογερά - Ερευνητής Β΄ ΕΠΙΣΕΥ, Μέλος Επιτροπής 
 
3. Γεώργιος Στάμου – Αναπληρωτής Καθηγητής , Μέλος Επιτροπής 
 

Τα μέλη της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την από   15-03-2019 απόφαση Δ.Σ. με αριθμό θέματος 7.1 σχετικά με τον ορισμό 

της 

2. την με ΑΠ 8105/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

3. Τους κανόνες διαχείρισης του έργου και τις σχετικές με τη διαδικασία κείμενες 
διατάξεις, ιδίως αυτές του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει. 

4. Τους υποβληθέντες φάκελους υποψηφιοτήτων 

5. Τις διενεργηθείσες την 22-04-2019 προσωπικές συνεντεύξεις των προσκληθέντων, 

καλυπτόντων τις τυπικές προϋποθέσεις, επικρατέστερων υποψηφίων, στη διάρκεια 
των οποίων προσκλήθηκαν να παραστούν προς συνδρομή του έργου της 
Επιτροπής, η νομική σύμβουλος του ΕΠΙΣΕΥ Ζήση Μαρία, προς διευκρίνιση 
ζητημάτων προμηθειών κι ΕΣΠΑ, ως αντικείμενο εμπειρίας των υποψηφίων, και η 
διοικητική υπάλληλος Αικατερίνη Κατσιούλη , ως συντάκτρια συνοπτικών πρακτικών.  

Διευκρινίζεται ότι τα προσκληθέντα, ανωτέρω, πρόσωπα, παρέστησαν άνευ 
δικαιώματος γνώμης αλλά με δικαίωμα, κατόπιν άδειας της Επιτροπής, υποβολής 
ερωτήσεων στο πλαίσιο ειδικότητας και της κατ’ άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, 
αρμοδιότητάς τους, αντίστοιχα. 

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. 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Στέλεχος Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης 

Διαγωνιστικών Διαδικασιών – Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020  
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Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 
Για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 1, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10078/12-04-2019 

2 ΣΑΪΝΤ ΑΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 10107/12-04-2019 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 

Στέλεχος Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Διαγωνιστικών 

Διαδικασιών – Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Συμβάσεων 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020  

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών 

επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως 

αναγνωρισμένο. 

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft 

Office (Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου. 

 Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και 

προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας 

οφείλουν να έχουν πολύ καλή γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις 

(Επίπεδο Β2 ή αντίστοιχο). 

 Τουλάχιστον 24μηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών 

έργων – προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου 

Τομέα και στη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών 

και στη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών. 

 Τουλάχιστον 12μηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.  

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από 

αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους. 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος (συναφής με το αντικείμενο της θέσης). 

 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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Οι ανωτέρω προτάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.  

 

Ο υποψήφιος ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 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 Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια 
Βάρος 

Κριτηρίου 

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΣΥΝΑΦΗΣ) 10 

60% 

2 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΕ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

15   

3 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ  

28 

4 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ  3 

5 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
95 20 % 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ 98 20 % 

ΣΥΝΟΛΟ 72,20 

 

Ο εν λόγω υποψήφιος με βάση την αξιολόγηση του βιογραφικού του και τη 
διενεργηθείσα προφορική συνέντευξη, απάντησε με ευχέρεια, πειστικότητα, κι 
αυτοπεποίθηση, με βασιμότητα κι ορθότητα, ως αποτέλεσμα πρακτικής, 
κατασταλαγμένης, συνολικής εμπειρίας, τόσο ως προς το σκέλος της διαχείρισης 
ερευνητικών έργων και ιδίως τη διαδικασία διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών 
και σύναψης δημοσίων συμβάσεων , όσο  και ως προς το σκέλος της διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων ΈΣΠΑ. 

Απέδειξε εμπειρία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με αντικείμενο τη διενέργεια 
διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών, την παρακολούθηση και αποτύπωση 
της εξέλιξης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου έργων, τον έλεγχο νομιμότητας και 
επιλεξιμότητας δαπανών συγχρηματοδοτούμενων έργων, τον έλεγχο των εξόδων 
μετακινήσεων, τη σύνταξη δελτίων δαπανών και παρακολούθηση /τροποποίηση 
τεχνικών δελτίων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και την  αξιολόγηση προτάσεων 
δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και Erasmus+. Επίσης, από την 
προϋπηρεσία του σε ΕΛΚΕ ΑΕΙ, όπου απασχολήθηκε στο τμήμα συμβάσεων, 
γνωρίζει το πληροφοριακό σύστημα RESCOM, το οποίο χρησιμοποιεί και το 
ΕΠΙΣΕΥ, ενώ διαθέτει εμπειρία στη χρήση των συστημάτων ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, 
Διαύγεια, ενώ ομοίως είναι εξοικειωμένος με τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης 
για την πραγματοποίηση δαπανών. Τέλος, διαθέτει γνώση κι εμπειρία οικονομικών 
καταστάσεων και λογιστικών διαδικασιών.  

Η συνολική εικόνα του υποψήφιου κατέδειξε συγκρότηση, ωριμότητα, διαύγεια 
στόχων και κατασταλαγμένη εργασιακή εμπειρία, σύμφωνη κι ανάλογη με την 
ακαδημαϊκή κι επαγγελματική του πορεία.  
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Η υποψήφια ΣΑΪΝΤ ΑΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ, όπως προέκυψε από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής πληροί τα τυπικά προσόντα της θέσης και βάσει της 
διενεργηθείσας συνέντευξης βαθμολογήθηκε ως κατωτέρω: 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια 
Βάρος 

Κριτηρίου 

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΣΥΝΑΦΗΣ) 0 

60% 

2 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΕ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

30 

3 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ  

30 

4 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ  0 

5 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
60 20 % 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ 50 20 % 

ΣΥΝΟΛΟ 58 

 

 

Η εν λόγω υποψήφια με βάση την αξιολόγηση του βιογραφικού της και τη 
διενεργηθείσα προφορική συνέντευξη απέδειξε εμπειρία σε επίπεδο διοικητικής 
υποστήριξης του Επιστημονικού Υπευθύνου ερευνητικών έργων, καθώς και 
εκτέλεσης ερευνητικού αντικειμένου. Ειδικότερα, έχει εκτελέσει στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων (FP7) και ΕΣΠΑ («Θαλής») εργασίες γραμματειακής 
υποστήριξης, σύναψης συμβάσεων έργου  και διοργάνωσης συναντήσεων/ημερίδων 
και συνεδρίων. Ως προς το σκέλος της εξειδικευμένης εμπειρίας διενέργειας 
διαγωνιστικών διαδικασιών και σύναψης δημοσίων συμβάσεων η εμπειρία της 
περιορίζεται στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και την διαδικαστική, σε επίπεδο 
ενημέρωσης πορείας, υποστηρικτική κι όχι ουσιαστική, παρακολούθηση της 
προμήθειας οργάνων και αναλωσίμων, την οποία διαδικασία ωστόσο 
πραγματοποιούσε εξ ολοκλήρου ο αρμόδιος ΕΛΚΕ. Η υποψήφια δεν διαθέτει 
εμπειρία χειρισμού, διεκπεραίωσης κι αναρτήσεων σε ΚΗΜΔΗΣ κι ΕΣΗΔΗΣ, καθώς 
και του πληροφοριακού συστήματος RESCOM, ωστόσο επέδειξε προθυμία να 
εκπαιδευτεί στη χρήση τους.  

Επίσης, παρά την συμμετοχή της στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
«ΘΑΛΗΣ», δεν προέκυψε ούτε από τη συνέντευξη ούτε από την προσκομισθείσα 
βεβαίωση της Επιστημονικής Υπευθύνου του προγράμματος, ότι διαθέτει εμπειρία 
οικονομικής διαχείρισης  και ελεγκτικής διαδικασίας προγραμμάτων ΕΣΠΑ, το οποίο 
αποτελεί αντικείμενο της θέσης. Δήλωσε, δε ότι δεν γνωρίζει το ισχύον νομικό 
πλαίσιο των ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά ότι είναι πρόθυμη και πιστεύει ότι μπορεί να 
αποκτήσει την αναγκαία γνώση και εξοικείωση.  

Τέλος, δεν διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε ΕΠΙ. 

Η συνολική της εικόνα  αποδίδει  συγκρότηση και διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη. 
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Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα και λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μοριοδότηση, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει τον υποψήφιο  ΣΑΜΠΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟ για την 

κάλυψη της θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 1, ιδίως εν όψει της απολύτως συναφούς, 
ταυτόσημης, εξειδικευμένης εμπειρίας του για την εν λόγω θέση.  

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Διοικητικός Υπάλληλος για την Υποστήριξη  της 
Λειτουργίας της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) 

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

 

Για την θέση με κωδικό 2, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 
Διοικητικός Υπάλληλος για την Υποστήριξη  της Λειτουργίας της Μονάδας 

Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) 

Απαιτούμενα 
Τυπικά Προσόντα: 

• Τίτλος - Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών 

επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο. 

• Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office 

(Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου 

• Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο 

στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν πολύ καλή 

γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Β2 ή αντίστοιχο). 

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για 

τους άρρενες υποψηφίους. 

• Αποδεδειγμένη εξάμηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων 

- προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. 

• Αποδεδειγμένη εξάμηνη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 

Ινστιτούτο (ΕΠΙ) κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών. 

• Πολύ καλή γνώση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων 

RESCOM, το οποίο  χρησιμοποιείται από το ΕΠΙΣΕΥ και αποδεδειγμένη εξάμηνη 

κατ’ ελάχιστον εμπειρία στη χρήση του. 

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα: 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος (συναφής) 

• Προηγούμενη Εργασιακή Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

• Εμπειρία κι εξοικείωση στη χρήση ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και πληροφοριακών - 

λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – 

προγραμμάτων-συμβάσεων. 

• Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα 

 



[6] 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΣΑΝΤΑΒΑ ΛΙΛΙΑΝΝΑ 9404/05-04-2019 

 

Η ανωτέρω πρόταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.  

Η υποψήφια ΣΑΝΤΑΒΑ ΛΙΛΙΑΝΝΑ, 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 Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια Βάρος 

Κριτηρίου 
1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΣΥΝΑΦΗΣ) 0 

60% 

2 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

2 

3 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

2 

4 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ 
8 

5 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ- 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
98 20% 

6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ 98 20% 

ΣΥΝΟΛΟ 46,40 

 
Η εν λόγω υποψήφια απέδειξε εξειδικευμένη εμπειρία στα καθήκοντα και το 
αντικείμενο της θέσης. Ειδικότερα, διαθέτει εμπειρία χειρισμού και αναρτήσεων σε 
ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, παρακολούθηση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων 
στο πληροφοριακό σύστημα RESCOM. 

Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει τη 
μοναδική υποψήφια, η οποία καλύπτει το σύνολο των τυπικών κι επί της ουσίας των 
επιθυμητών προσόντων και προϋποθέσεων, ΣΑΝΤΑΒΑ ΛΙΛΙΑΝΝΑ για την κάλυψη 

της θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 2. 

 

 

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 
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η σχετική σύμβαση. Τυχόν υποβολή ένστασης για μια από τις προκηρυσσόμενες 
θέσεις δεν κωλύει την υπογραφή σύμβασης για τις υπόλοιπες. 

 

 

Η  Επιτροπή Αξιολόγησης 
 

1. Ιωάννης Ψαρράς - Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Αναπληρωτής Διευθυντής, 
Πρόεδρος Επιτροπής 
 
 
 
 
2. Δημήτριος Καλογεράς - Ερευνητής Β΄ ΕΠΙΣΕΥ, Μέλος Επιτροπής 
 
 
 
 
3. Γεώργιος Στάμου – Αναπληρωτής Καθηγητής , Μέλος Επιτροπής 
 


