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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
Της 14.05.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή 14.05.2021 και ώρα
12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου, δυνάμει της από 13.05.2021 και με αρ. πρωτ. 8452 Πρόσκλησης του
Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Kαθ. Ιωάννη Βασιλείου.
Θέμα 5.1: Έγκριση του από 13.05.2021 Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής
Αξιολόγησης Προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με
αρ. πρωτ. 6438/09.04.2021 όσον αφορά τη θέση με κωδικό 2 (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 13.05.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης
Προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.
6438/09.04.2021 όσον αφορά τη θέση με κωδικό 2, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ME ΑΡ. ΠΡΩΤ.
6438/09.04.2021
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

5202101

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διευθυντής, Ιωάννης Βασιλείου

Στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη, 13.05.2021, 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 ΕΠΙΣΕΥ ως
Πρόεδρο
2. Γεώργιο Στάμου, Αναπληρωτή Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, ως Μέλος
3. Δημήτριο Καλογερά, Ερευνητή Β’ ΕΠΙΣΕΥ, ως Μέλος
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 6438/09.04.2021 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 αφού μελέτησε τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που
υποβλήθηκαν για τη θέση με Κωδικό 2 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 στον παρακάτω πίνακα:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ 2
Απαιτούμενα
Τυπικά

Στέλεχος οικονομικής διαχείρισης
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
•

και

ελέγχου

Τίτλος - Πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής επιστήμης
ελληνικού ή ξένου (νομίμως αναγνωρισμένο) ΑΕΙ ή
Τ.Ε.Ι.
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Προσόντα:

•
•
•
•
•
•

Πρόσθετα
Επιθυμητά
Προσόντα:

•
•
•
•
•

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.
Καλές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και
προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
(Επίπεδο Β2 ή αντίστοιχο).
Τουλάχιστον 3ετή Εργασιακή Εμπειρία ελέγχου
ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων Φορέων
Δημοσίου - Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη
απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.
Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με τα καθήκοντα της
θέσης
Αποδεδειγμένη
Εργασιακή
Εμπειρία
ελέγχου
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα πέραν της υποχρεωτικής.
Αποδεδειγμένη
Εμπειρία
σε
Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το
πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
Προηγούμενη Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
Γνώση λογιστικών προγραμμάτων.
Γνώση κανονιστικού πλαισίου χρηματοδότησης
ευρωπαϊκών προγραμμάτων Ηorizon 2020, FP7
Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και
ομαδικότητα

Για την θέση με κωδικό 2, υποβλήθηκε η κάτωθι πρόταση - αίτηση:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
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ΜΑΓΡΙΠΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

6830/19.04.2021

Η πρόταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ενώ από τον έλεγχο του φακέλου συμμετοχής
προέκυψε ότι η υποψήφια πληρεί τα τυπικά και επιθυμητά προσόντα της θέσης.
Ειδικότερα:
Η κα Μαγριπλή, όπως προέκυψε από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής,
πληροί τα τυπικά προσόντα της θέσης. Ειδικότερα: Διαθέτει Πτυχίο Λογιστικής της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Χαλκίδας. Περαιτέρω είναι κάτοχος
πιστοποίησης ECDL (Ενότητες: Επεεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα,
Υπηρεσίες Διαδικτύου, ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού 08.11.2008) καθώς και
κάτοχος Διπλώματος Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Michigan επιπέδου B2
(ECCE). Ακόμα διαθέτει τριετή εργασιακή εμπειρία ελέγχου ευρωπαϊκών
προγραμμάτων στο ΕΠΙΣΕΥ, στο πλαίσιο της οποίας έχει εκτελέσει, μεταξύ άλλων,
τις ακόλουθες εργασίες: εφαρμογή κανόνων επιλεξιμότητας διαδικασιών και
δαπανών
έργων-προγραμμάτων-συμβάσεων,
υποστήριξη
επιστημονικών
υπευθύνων στα πλαίσια υλοποιούμενων προγραμμάτων, εκτέλεση προϋπολογισμών
και προετοιμασία οικονομικών απολογισμών έργων.

3

Επιπλέον η ανωτέρω υποψήφια πληροί, σε αρκετό βαθμό, τα επιθυμητά προσόντα
της θέσης. Ειδικότερα: Διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε ΕΠΙ και μάλιστα στο ίδιο το
ΕΠΙΣΕΥ, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει αποκτήσει γνώση του κανονιστικού
πλαισίου χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων Horizon 2020 και FP7.
Επιπλέον διαθέτει υπερτετραετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα ως βοηθός λογίστρια,
στο πλαίσιο της οποίας έχει αποκτήσει γνώση λογιστικών προγραμμάτων. Κατά την
προϋπηρεσία της από 02.11.2015 έως 05.04.2018 στην Κυπρής και Συνεργάτες
Α.Ε., συμμετείχε στην ομάδα εκτέλεσης έργου ελέγχου και κανονικότητας δαπανών
Ευρωπαϊκών Έργων για την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου (audit reports) του
ΕΠΙΣΕΥ. Τέλος, κατά την απασχόλησή της στο ΕΠΙΣΕΥ έχει επιδείξει προθυμία και
εργατικότητα. Δεδομένου ότι η κα Μαγριπλή είναι η μοναδική υποψήφια, πληροί τα
τυπικά και σε μεγάλο βαθμό τα επιθυμητά προσόντα της θέσης και έχει απασχοληθεί
ήδη για 3 έτη στο ΕΠΙΣΕΥ, κατά την τεχνική κρίση της Επιτροπής δεν διενεργήθηκε
συνέντευξη.
Βάσει των ως άνω η υποψήφια αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, σύμφωνα με τα
κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη και εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων
για την υποψήφια ως κατωτέρω:
Κωδικός
Θέσης

Ονομ/μο
Υποψηφίου

Μεταπτυχιακός
τίτλος
σε σχετικό
αντικείμενο

Εμπειρί
α πέραν
της
υποχρεωτικής

2

Γεωργία
Μαγριπλή

0

55

Εμπει
-ρία
σε
ΕΠΙ

Προηγούμενη
ελεγκτική
εμπειρία

Ποιοτική
αξιολόγηση
βιογραφικού

Συνολική
Βαθμολογία

29

100

70,4

Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα και λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μοριοδότηση, η
Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την υποψήφια Γεωργία Μαγριπλή για την κάλυψη
της θέσης με κωδικό 2.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Ιωάννης Ψαρράς

Γεώργιος Στάμου

Δημήτριος Καλογεράς»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση του ανωτέρω
πρακτικού, την επιλογή της κας Γεωργίας Μαγριπλή για τη θέση με Κωδικό 2
και την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθυντή για την περάτωση της όλης
διαδικασίας. Σε περίπτωση παρέλευσης των νομίμων προθεσμιών άσκησης
ένστασης η ανωτέρω θα κληθεί σε υπογραφή σύμβασης.
Αθήνα, 14.05.2021
Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

Ιωάννης Βασιλείου, Ομότιμος Καθ. ΕΜΠ
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