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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
Της 28.05.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή 28.05.2021 και ώρα
12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου, δυνάμει της από 27.05.2021 και με αρ. πρωτ. 9216 Πρόσκλησης του
Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Kαθ. Ιωάννη Βασιλείου.
Θέμα 5.1: Έγκριση του από 19.05.2021 Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής
Αξιολόγησης Προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με
αρ. πρωτ. 6438/09.04.2021 όσον αφορά τη θέση με κωδικό 1 (στέλεχος
οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου ευρωπαϊκών προγραμμάτων)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΙΣΕΥ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
α) τη διάταξη του άρθρου 64 ν.4485/2017 σύμφωνα με την οποία «πρόσθετο
επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που απαιτείται για την
εκτέλεση κάθε έργου [,,,] απασχολείται με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με
αποφάσεις της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων
για την εκτέλεση των οποίων εγκρίθηκαν και εντός των εγκεκριμένων ορίων του
προϋπολογισμού του κάθε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω
συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο
συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994 και σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 και του άρθρου 4 της ΠΥΣ
33/2006, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα
για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί[…]»,
β) ότι το ΕΠΙΣΕΥ εκτελεί το εσωτερικό έργο – πρόγραμμα με τίτλο ‘’ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΕΥ’’, κωδικό 52021 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Βασιλείου,
Διευθυντή ΕΠΙΣΕΥ, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ,
γ) την ανωτέρω διάταξη και τις υφιστάμενες ανάγκες στελέχωσης της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΕΠΙΣΕΥ, με σκοπό την υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης, της
παρακολούθησης και του ελέγχου των ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
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 19.05.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης
Προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.
6438/09.04.2021 όσον αφορά τη θέση με κωδικό 1, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
6438/09.04.2021
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Στέλεχος εξωτερικής διεκπεραίωσης και
υποστήριξης λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας
ΕΠΙΣΕΥ
5202101
Διευθυντής, Ιωάννης Βασιλείου

Στην Αθήνα σήμερα 19.05.2021, ημέρα Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή
Αξιολόγησης Προτάσεων που ορίστηκε με την από 02.04.2021 απόφαση Δ.Σ.
(θέμα 7.1), αποτελούμενη από τους:
1. Ιωάννη Ψαρρά, Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Αναπληρωτή Διευθυντή, ως
Πρόεδρος Επιτροπής
2. Γεώργιο Στάμου, Αναπληρωτή Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, ως Μέλος
Επιτροπής.
3. Δημήτριο Καλογερά, Ερευνητής Β’ ΕΠΙΣΕΥ, ως Μέλος Επιτροπής
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την από 02.04.2021 απόφαση Δ.Σ. με αριθμό θέματος 7.1, σχετικά με τον ορισμό
της
2. την με ΑΠ 6438/9.4.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναρτηθείσα την
09.04.2021 κατά τη νόμιμη προθεσμία του άρθρου 64 Ν. 4485/2017,
3. Τους κανόνες διαχείρισης του έργου και τις σχετικές με τη διαδικασία κείμενες
διατάξεις, ιδίως αυτές του άρθρου 66 του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει.
4. Τους υποβληθέντες φάκελους υποψηφιοτήτων
5. Τις διενεργηθείσες την Τετάρτη 19.05.2021 προσωπικές συνεντεύξεις των
προσκληθέντων, καλυπτόντων τις τυπικές προϋποθέσεις, επικρατέστερων
υποψηφίων, στη διάρκεια των οποίων προσκλήθηκαν να παραστούν προς συνδρομή
του έργου της Επιτροπής, ο Υπεύθυνος Νομικής Υποστήριξης του ΕΠΙΣΕΥ, Νάσος
Νικολόπουλος και η νομικός σύμβουλος Ευαγγελία Μωραγιάννη ως συντάκτης
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 για τη θέση με Κωδικό 1 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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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
1

Απαιτούμενα
Τυπικά
Προσόντα:

Στέλεχος εξωτερικής διεκπεραίωσης και υποστήριξης λειτουργίας
Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΠΙΣΕΥ
 Απόφοιτος Λυκείου
 Αποδεδειγμένη, τουλάχιστον 3ετής, εργασιακή εμπειρία, ως
στέλεχος οργανωμένου οργανισμού / φορέα / επιχείρησης.
 Καλές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και
προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (Επίπεδο Β2
ή αντίστοιχο).
 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

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




Πρόσθετα
Επιθυμητά
Προσόντα:




Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφές με τα καθήκοντα της θέσης
Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε φορέα υλοποίησης
ερευνητικών έργων και συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων
με σχετικό αντικείμενο απασχόλησης.
Προηγούμενη Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και
ομαδικότητα.

Οι αρμοδιότητες του Στελέχους της θέσης αυτής, όπως ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη, είναι οι ακόλουθες:








Γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη και εκτέλεση σχετικών εργασιών
γραφείου,
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης εκτελούμενων ερευνητικών ευρωπαϊκών
προγραμμάτων,
Έλεγχος τηρούμενων timesheets εκτελούμενων προγραμμάτων,
Υποστήριξη επιστημονικών υπευθύνων στα πλαίσια υλοποιούμενων
προγραμμάτων,
Εφαρμογή κανόνων επιλεξιμότητας διαδικασιών και δαπανών εκτελούμενων
προγραμμάτων-συμβάσεων,
Εκτέλεση προϋπολογισμών και προετοιμασία οικονομικών απολογισμών
έργων,
Διεκπεραίωση πάσης φύσεως εξωτερικών εργασιών του φορέα.

Για την θέση με ΚΩΔΙΚΟ 1, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις:
Α/Α
1
2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΟΚΟΡΕ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι ανωτέρω υποψηφιότητες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.
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ΑΡ. ΠΡΩΤ.
7267/26.04.2021
7091/23.04.2021

Η υποψήφια Κοκορέ Ασημίνα, όπως προέκυψε από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη διενεργηθείσα συνέντευξη πληροί τα τυπικά και εν μέρει τα
επιθυμητά προσόντα της θέσης και βαθμολογήθηκε ως κατωτέρω:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡIΑ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

0
60
0

60%

60
40

20%

70
97,5

25%

Η εν λόγω υποψήφια προσκόμισε πτυχίο Μπάτσελορ Θεωρητικών Επιστημών
(Bachelor of Arts) του Κολλεγίου Deree College, το οποίο ωστόσο είναι μη συναφές
με τα καθήκοντα της θέσης. Σε κάθε περίπτωση, δεν προσκομίστηκε πράξη
αναγνώρισής του ως προς την ισοτιμία ή/και τα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως
απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία και την προκήρυξη. Όπως επιβεβαίωσε, δε, και
η ίδια η υποψήφια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης το πτυχίο της είναι μη
αναγνωρισμένο. Συνεπώς βαθμολογήθηκε με τα ελάχιστα μόρια (0) που
προβλέπονται για το κριτήριο αυτό.
Με βάση τα δικαιολογητικά που προσκόμισε η υποψήφια απέδειξε εμπειρία
μεγαλύτερη των 60 μηνών πέραν της υποχρεωτικής και βαθμολογήθηκε με το μέγιστο
των μορίων (60) που προβλέπονται για το κριτήριο αυτό.
Η υποψήφια δε διαθέτει εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) και
ως εκ τούτου βαθμολογήθηκε με τα ελάχιστα μόρια (0) που προβλέπονται για το
κριτήριο αυτό.
Από τις προσκομισθείσες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και τις περιγραφές καθηκόντων
– θέσης της προκύπτει ότι η υποψήφια διαθέτει εμπειρία, ως συνεργάτης του ΙΚΥ,
στην οικονομική – διοικητική διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος Δια
Βίου Μάθησης/Lifelong – Learning DaVinci (2007-2013) καθώς του προγράμματος
ERASMUS+ (2014-2020). Επίσης η υποψήφια διαθέτει εμπειρία γραμματειακής και
διοικητικής υποστήριξης στο ΕΚΕΠΙΣ, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
EQUAL. Με βάση τις βεβαιώσεις θεωρήθηκε ότι οι ανωτέρω θέσεις στις οποίες
υπηρέτησε είναι αντίστοιχες με την υπο πλήρωση και επομένως βαθμολογήθηκε με τα
μέγιστα μόρια (60) που προβλέπονται για το κριτήριο αυτό.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία, η υποψήφια δε διαθέτει
εμπειρία στις ειδικές απαιτήσεις της θέσης, ήτοι σε έλεγχο οικονομικής διαχείρισης
ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ούτε σε έλεγχο timesheets, ούτε σε
εφαρμογή κανόνων επιλεξιμότητας διαδικασιών και δαπανών και τέλος ούτε σε
εκτέλεση προϋπολογισμών και προετοιμασία οικονομικών απολογισμών έργων.
Τούτο επιβεβαίωσε και η ίδια κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης. Με βάση
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τα παραπάνω μοριοδοτήθηκε στο κριτήριο της ποιοτικής αξιολόγησης βιογραφικού –
εμπειρίας προς ειδικές απαιτήσεις έργου με 40 μόρια.
Κατά τη διάρκεια της διενεργηθείσας συνέντευξης, η υποψήφια ερωτήθηκε για τις
γνώσεις, την προϋπηρεσία και την εμπειρία που εχει αποκτήσει από τις μέχρι τώρα
απασχολήσεις της σε σχέση με τα αντικείμενα της θέσης καθώς και για τη συνεργασία
της με τους συναδέλφους της. Από τις απαντήσεις της υποψήφιας σχηματίσθηκε η
άποψη ότι πρόκειται για συγκροτημένη προσωπικότητα, με ευδόκιμη προϋπηρεσία
στις προηγούμενες θέσεις που υπηρέτησε αλλά που δεν διαθέτει τις ειδικές γνώσεις
που απαιτούνται για την υπό πλήρωση θέση. Ειδικότερα, όσον αφορά τον έλεγχο
επιλεξιμότητας δαπανών δήλωσε ότι αυτός γινόταν στο ΙΚΥ βάσει οδηγού ΕΕ και ως
εκ τούτου δεν είναι σε θέση αναφέρει κάποιο παράδειγμα μη επιλέξιμης δαπάνης.
Επίσης δήλωσε ότι ο οικονομικός έλεγχος των έργων διενεργείτο από το Τμήμα
Λογιστηρίου του ΙΚΥ καθώς και ότι δε διαθέτει εμπειρία σύνταξης προϋπολογισμών
έργων. Τέλος δήλωσε ότι δε διαθέτει εμπειρία ελέγχου timesheets. Η υποψήφια
ωστόσο επέδειξε διάθεση να εκπαιδευτεί στα αντικείμενα της θέσης. Με βάση τα ως
άνω δεδομένα η υποψήφια έλαβε 70 μόρια στο κριτήριο της συνέντευξης.
O υποψήφιος Πανταζόπουλος Δημήτριος, όπως προέκυψε από τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διενεργηθείσα συνέντευξη πληροί τα τυπικά και
τα επιθυμητά προσόντα της θέσης και βαθμολογήθηκε ως κατωτέρω:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡIΑ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

10
42
42

60%

42
100

20%

100
126,6

25%

Ο εν λόγω υποψήφιος διαθέτει πτυχίο Μπάτσελορ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Bachelor of Arts in Business Administration) από το London Metropolitan University,
ήτοι πτυχίο συναφές με τα καθήκοντα της θέσης. Προσκομίζει, δε, την υπ’ αρ.
74843/Κ4/16.06.2020 Απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας του
πτυχίου του. Επομένως βαθμολογήθηκε με τα μέγιστα μόρια (10) που προβλέπονται
για το κριτήριο αυτό.
Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο υποψήφιος διαθέτει εμπειρία
42 μηνών πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και εμπειρία 42 μηνών σε Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) και βαθμολογήθηκε με τα αντίστοιχα μόρια που
προβλέπονται για τα κριτήρια αυτά. Περαιτέρω διαθέτει προηγούμενη εμπειρία 42
μηνών πέραν της υποχρεωτικής σε αντίστοιχη θέση, βαθμολογούμενη με 42 μόρια,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.
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Όπως προέκυψε από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και τη διενεργηθείσα
συνέντευξη, ο εν λόγω υποψήφιος, έχοντας υπηρετήσει ευδοκίμως επί 52 συνολικά
μήνες σε αντίστοιχη θέση σε ΕΠΙ, έχει αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία σε έλεγχο
οικονομικής διαχείρισης ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε έλεγχο
timesheets, καθώς και σε εφαρμογή κανόνων επιλεξιμότητας διαδικασιών και
δαπανών αλλά και στην εκτέλεση προϋπολογισμών και προετοιμασία οικονομικών
απολογισμών έργων που αποτελούν αντικείμενα της υπό πλήρωση θέσης. Ως εκ
τούτου βαθμολογείται με 100 μόρια ως προς την ποιοτική αξιολόγηση βιογραφικού –
εμπειρία προς ειδικές απαιτήσεις έργου.
Κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης ο υποψήφιος, ερωτηθείς σχετικά με τις
γνώσεις και την εμπειρία που εχει αποκτήσει από τις μέχρι τώρα απασχολήσεις του
όσον αφορά τα αντικείμενα της θέσης καθώς και τη συνεργασία του με τους
συναδέλφους του, απάντησε με ευχέρεια, πειστικότητα κι αυτοπεποίθηση, με
βασιμότητα κι ορθότητα, ως αποτέλεσμα της ευδόκιμης προϋπηρεσίας του σε
ακριβώς αντίστοιχη με την υπό πλήρωση θέση σε ΕΠΙ. Η συνολική του εικόνα
κατέδειξε συγκρότηση, διαύγεια στόχων, διάθεση και φιλοδοξία εξέλιξης στο
εξειδικευμένο αντικείμενο της θέσης και του Φορέα. Επομένως βαθμολογήθηκε στο
κριτήριο της συνέντευξης με 100 μόρια.
Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μοριοδότηση, η
Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει τον υποψήφιο Πανταζόπουλο Δημήτριο για την
κάλυψη της θέσης με ΚΩΔΙΚΟ 1, ιδίως εν όψει της απολύτως συναφούς, ταυτόσημης,
εξειδικευμένης εμπειρίας τους για την εν λόγω θέση.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Ονοματεπώνυμο
Ψαρράς Ιωάννης

Υπογραφή

Στάμου Γεώργιος
Καλογεράς Δημήτριος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση του ανωτέρω
πρακτικού, την επιλογή του κ. Δημητρίου Πανταζόπουλου 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 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
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αποδεικτικών εγγράφων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου
λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, ο
ανωτέρω θα κληθεί σε υπογραφή σύμβασης.
Αθήνα, 28.05.2021
Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

Ιωάννης Βασιλείου, Ομότιμος Καθ. ΕΜΠ
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