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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απόφαση 62/20.04.2021
Της 139ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 20-04-2021
Την 20η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α.
Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 139η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7213/16.04.2021
Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.
Παρόντες:
1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος (φυσική
παρουσία).
2. Συρμακέσης Σπυρίδωνας, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και
εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος
(μέσω τηλεδιάσκεψης).
3. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
4. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
5. Δημόπουλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό
μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
6. Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών, αναπληρώνει τον Καθηγητή κ. Θωμάκο Δημήτριο, λόγω μετακίνησής του στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με το ΦΕΚ 524/τ.Γ’/05.03.2021 (μέσω
τηλεδιάσκεψης).
7. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος,
(μέσω τηλεδιάσκεψης).
8. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
9. Περδικάρης Παντελεήμων, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας,
αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
10. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
11. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και
Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
12. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
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13. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
14. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
15. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
16. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης
Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
17. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
18. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό
μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
19. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
20. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
21. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό
μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
22. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
23. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
24. Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ως αναπληρωματικό μέλος του τέως Προέδρου της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Αναπληρωτή Καθηγητή
Πετρόπουλου Δημήτριου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης).
Απόντες: Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένοι, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα αναπληρωματικά
μέλη: α) κ. Γιαννούλη Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και β) κ. Ρόχας Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής.
Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Όλγα Μπουσιούτη, μόνιμη
διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).
Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:35 π.μ.
Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Θέμα 62: Αίτημα του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. Γεώργιου Τσούλου,
Διευθυντή του ΠΜΣ με τίτλο: «Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες /Modern Wireless Communications»
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(Κ.Α. 0391), για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 900/19.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη Γραμματειακή Υποστήριξη του ΠΜΣ. (Εισηγητής: Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος
Κολοκοτρώνης)
H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, δίνει το λόγο στον
εκπρόσωπο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαο
Κολοκοτρώνη, ο οποίος ενημερώνει τα παρόντα μέλη για τo υπ΄ αριθμ. 6915/13.04.2021 έγγραφο του του
Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. Γεώργιου Τσούλου, Διευθυντή του ΠΜΣ με
τίτλο: «Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες /Modern Wireless Communications» (Κ.Α. 0391), για έγκριση
Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 900/19.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη
Γραμματειακή Υποστήριξη του ΠΜΣ.
H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω έγγραφο και το Απόσπασμα
Πρακτικών της 15ης/12.04.2021 Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (θέμα 4),
αποφασίζει ομόφωνα:
α) την έγκριση του υπ’ αριθμ. 6916/13.04.2021 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 900/19.01.2021
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, στο
πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο: «Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες /Modern Wireless Communications» (Κ.Α.
0391), όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος και
β) την έγκριση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου με τον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης
1784/04.02.2021, ως εξής:
Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων
και για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.
Αμοιβή: Επτά χιλιάδες ευρώ (€ 7.000). Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του ποσού που θα
απαιτηθεί για την εκτέλεση της σύμβασης ήτοι (α) της αμοιβής (τυχόν Φ.Π.Α. και του προβλεπόμενου
παρακρατούμενου φόρου) καθώς και του Ε.Φ.Κ.Α. εργοδότη. Σε περίπτωση που υπάρχει υπαγωγή στις
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει και τις ασφαλιστικές
εισφορές του εργοδότη και εργαζομένου.
Αντικείμενο: Γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες/Modern Wireless
Communications. Συγκεκριμένα:
1. Ο γενικός συντονισμός της γραμματειακής και οργανωτικής λειτουργίας του ΠΜΣ «Σύγχρονες
Ασύρματες Επικοινωνίες/Modern Wireless Communications» του Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
2. Η παρακολούθηση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΜΣ και η προώθηση της
αλληλογραφίας για διεκπεραίωση.
3. Η τήρηση αρχείων ανά περίπτωση.
4. Ο χειρισμός του πληροφοριακού συστήματος γραμματειών του Π.Μ.Σ., η έκδοση πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων από το σύστημα, ενημέρωση των καρτελών των φοιτητών, και εν γένει όλων των
στοιχείων εντός του πληροφοριακού συστήματος γραμματειών του Π.Μ.Σ.
5. Η οργάνωση και ο συντονισμός επισκέψεων, διαλέξεων, ομιλιών, εκδηλώσεων κ.ά. παρόμοιων με
εκπαιδευτικό σκοπό για την προώθηση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής λειτουργίας του ΠΜΣ.
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από την υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης
1784/04-02-2021 εγκρίνεται η ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας επιλαχόντα με
αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 1761/04-02-2021.
Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: elke@uop.gr (με αποδεικτικό παράδοσης) ή με απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της
Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, κατόπιν ραντεβού λόγω των
προσωρινών προληπτικών μέτρων για την πανδημία (Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22131
Τρίπολη, 2ος όροφος, Γραφείο Β8, τηλ. 2710 372130), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ημέρας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Τρίπολη, 20 Απριλίου 2021
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 900/19.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΓΩΕ469Β7Δ-819)
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
1.

Γεώργιος Τσούλος, Καθηγητής (Πρόεδρος)

2.

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής (Γραμματέας)

3.

Δήμητρα Ζαρμπούτη, μέλος ΕΔΙΠ (μέλος)

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 16/08.01.2021 της 129 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διενήργησαν αξιολόγηση των αιτήσεων της ανωτέρω Πρόσκλησης
που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 04.02.2021, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην
Τρίπολη, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο: «Γραμματειακή
υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. "Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες/Modern Wireless Communications", του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. Σύγχρονες Ασύρματες
Επικοινωνίες/Modern Wireless Communications» (Κ.Α. 80391), και συνέταξαν το παρόν πρακτικό.

1 Αντικείμενο θέσης
Γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες/Modern Wireless Communications.
Συγκεκριμένα:
1. Ο γενικός συντονισμός της γραμματειακής και οργανωτικής λειτουργίας του ΠΜΣ «Σύγχρονες Ασύρματες
Επικοινωνίες/Modern Wireless Communications» του Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
2. Η παρακολούθηση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΜΣ και η προώθηση της
αλληλογραφίας για διεκπεραίωση.
3. Η τήρηση αρχείων ανά περίπτωση.
4. Ο χειρισμός του πληροφοριακού συστήματος γραμματειών του Π.Μ.Σ., η έκδοση πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων από το σύστημα, ενημέρωση των καρτελών των φοιτητών, και εν γένει όλων των στοιχείων
εντός του πληροφοριακού συστήματος γραμματειών του Π.Μ.Σ.
5. Η οργάνωση και ο συντονισμός επισκέψεων, διαλέξεων, ομιλιών, εκδηλώσεων κ.ά. παρόμοιων με
εκπαιδευτικό σκοπό για την προώθηση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής λειτουργίας του ΠΜΣ.

2 Απαιτούμενα τυπικά προσόντα
•

Πτυχίο ΑΕΙ Νομικών Επιστημών ή Οικονομικών Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας
Διοίκησης ή Δημόσιας Διοίκησης (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους)

3 Επιπρόσθετα προσόντα
•
•

•
•
•

Μεταπτυχιακός τίτλος, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε Διοικητικές Υπηρεσίες ΑΕΙ, και
συγκεκριμένα:
1. Γραμματειακή υποστήριξη
2. Δραστηριότητες Διάχυσης και Πληροφόρησης
3. Δραστηριότητες Εξωστρέφειας και Ανάπτυξης
Αποδεδειγμένη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
5
Συστατικές Επιστολές
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Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τις αντίστοιχες βαρύτητες κάθε κριτηρίου:
Κριτήριο
Πτυχίο ΑΕΙ Νομικών Επιστημών ή Οικονομικών Επιστημών ή Πολιτικών
Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης ή Δημόσιας Διοίκησης

Βαρύτητα
-

Μεταπτυχιακός Τίτλος

20%

Πιστοποιημένη συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε
διοικητικές υπηρεσίες ΑΕΙ

30%

Αποδεδειγμένη άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ

10%

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Συστατικές Επιστολές

10%

Συνέντευξη*
(βλ. Σημείωση 1)

5%

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση
Απαιτούμενο
Υπαρξη Μεταπτυχιακού Τίτλου: 20%
Μη Ύπαρξη Μεταπτυχιακού Τίτλου: 0%
6% για τα πρώτα 2 έτη και
επιπλέον 4% ανά έτος έως τα 8 έτη
Υπαρξη Αποδεδειγμένα άριστης
γνώσης Αγγλικής Γλώσσας: 10%
Μη ύπαρξη Αποδεδειγμένα άριστης
γνώσης Αγγλικής Γλώσσα: 0%
Ναι: 10% Όχι: 0%
Ναι: 5% Όχι: 0%

25%

* Η Επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τα επιθυμητά προσόντα και
θα καλέσει σε συνέντευξη τους τρεις επικρατέστερους για τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης. Σε περίπτωση
που στην τελευταία θέση ισοβαθμούν άνω του ενός υποψήφιοι, θα κληθούν για συνέντευξη όλοι οι
ισοβαθμούντες υποψήφιοι.

Σημείωση 1
στο συνολικό βαθμό
Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση Ποσοστό
συνέντευξης
Χαμηλή: 0-50
20
Μεσαία: 51-75
Υψηλή: 76-100
Χαμηλή: 0-50
30
Μεσαία: 51-75
Υψηλή: 76-100
Χαμηλή: 0-50
30
Μεσαία: 51-75
Υψηλή: 76-100

Κριτήριο

Επεξήγηση

1

Επαγγελματική ανάπτυξη και
προοπτική

2

Ικανότητα συνεργασίας και
επικοινωνίας

3

Αντίληψη - κρίση

4

Χαμηλή: 0-50
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών -αυτονομία Μεσαία: 51-75
Υψηλή: 76-100

20

4 Διάρκεια σύμβασης
Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

5 Αμοιβή
Επτά χιλιάδες (7.000,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων).
Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα
συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές
ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο.

6 Αξιολόγηση
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) αιτήσεις με τους αριθμούς πρωτοκόλλου:
•
1645/02-02-2021
•
1761/04-02-2021
•
1784/04-02-2021
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Υποψηφιότητα με αριθμό πρωτοκόλλου 1645/02-02-2021

6.1

Η επιτροπή εξέτασε την υπ' αριθμόν 1645/02-02-2021 υποψηφιότητα. Μετά από μελέτη του φακέλου των
δικαιολογητικών, η επιτροπή συμπεραίνει ότι η υποψήφια με την υπ' αριθμόν 1645/02-02-2021 αίτηση είναι
κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, κατά συνέπεια διαθέτει το απαιτούμενο
προσόν για τη θέση και προχωρά στη βαθμολόγηση των επιπρόσθετων προσόντων. Η βαθμολόγηση των
επιπρόσθετων προσόντων γίνεται βάσει των κριτηρίων του ακόλουθου πίνακα με τους αντίστοιχους συντελεστές
βαρύτητας κάθε κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Κριτήριο επιλογής

Μεταπτυχιακός Τίτλος
Πιστοποιημένη συναφής
επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον 2 ετών σε διοικητικές
υπηρεσίες ΑΕΙ
Αποδεδειγμένη άριστη γνώση
Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων
ΑΣΕΠ
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού
Η/Υ, στα αντικείμενα: α)
επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.

Βαρύτητα
κριτηρίου

Βαθμολογία

20%

0

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση

Δεν υπάρχει Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών.
Δεν υπάρχει επαγγελματική εμπειρία σε διοικητικές
υπηρεσίες ΑΕΙ.

30%

0

10%

10

Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας βάσει του Πτυχίου Test
of Interactive English CEFR Level: C2.

10%

10

Πιστοποιείται η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα
που ζητούνται βάσει του τίτλου ECDL profile certificate
και άρα αποδίδεται η μέγιστη βαθμολογία 10.

5%

0

Δεν κατατέθησαν συστατικές επιστολές.
Συστατικές Επιστολές

Συνέντευξη

Σύνολο

25%

0

100%

20

Η επιτροπή κάλεσε την υποψήφια σε συνέντευξη την
Δευτέρα 22.03.2021 στις 13:00, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η
υποψήφια δεν προσήλθε στη συνέντευξη.
Κατά συνέπεια η βαθμολογία της στη συνέντευξη είναι
Άθροισμα των ανωτέρω επί0.μέρους βαθμολογιών

6.2 Υποψηφιότητα με αριθμό πρωτοκόλλου 1761/04-02-2021
Η επιτροπή εξέτασε την υπ' αριθμόν 1761/04-02-2021 υποψηφιότητα. Μετά από μελέτη του φακέλου των
δικαιολογητικών, η επιτροπή συμπεραίνει ότι η υποψήφια με την υπ' αριθμόν 1761/04-02-2021 αίτηση είναι
κάτοχος Πτυχίου Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθηνών, κατά συνέπεια
διαθέτει συναφές πτυχίο με το απαιτούμενο προσόν για τη θέση και προχωρά στη βαθμολόγηση των
επιπρόσθετων προσόντων. Η βαθμολόγηση των επιπρόσθετων προσόντων γίνεται βάσει των κριτηρίων του
ακόλουθου πίνακα με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
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Κριτήριο επιλογής

Βαρύτητα
κριτηρίου

Βαθμολογία

Μεταπτυχιακός Τίτλος

20%

20

Πιστοποιημένη συναφής
επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον 2 ετών σε διοικητικές
υπηρεσίες ΑΕΙ

30%

0

Αποδεδειγμένη άριστη γνώση
Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων
ΑΣΕΠ

10%

0

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού
Η/Υ, στα αντικείμενα: α)
επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.

10%

10

Συστατικές Επιστολές

5%

5

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών "Οργάνωση και
Διοίκηση Υπηρεσιών, Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσόων
Οργανισμών και Επιχειρήσεων" από το τμήμα
Οικονομικών
Επιστημών
του
Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
Δεν υπάρχει επαγγελματική εμπειρία σε διοικητικές
υπηρεσίες ΑΕΙ.
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας βάσει του Πτυχίου
Michigan Certificate of Competency. Βάσει της
Πρόσκλησης, η βαθμολογία για καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας είναι 0%, και άρα αντιστοιχεί σε βαθμολογία 0.
Πιστοποιείται η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα
που ζητούνται βάσει του τίτλου ECDL Core Certificate
και άρα αποδίδεται η μέγιστη βαθμολογία 10.

Μία (1) συστατική επιστολή.

Συνέντευξη

Σύνολο

25%

25

Η επιτροπή κάλεσε την υποψήφια σε συνέντευξη την
Δευτέρα 22.03.2021 στις 13:20, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η
υποψήφια προσήλθε στη συνέντευξη και η επιτροπή της
έθεσε ερωτήματα τόσο επί του βιογραφικού της όσο και
επί θεμάτων που άπτονται του προς υλοποίηση έργου.
Η υποψήφια ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις
της συνέντευξης κι ως εκ τούτου έλαβε τη μέγιστη
βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια βαθμολόγησης που
ορίζονται
στη
σχετική πρόσκληση
(επαγγελματική ανάπτυξη και
προοπτική, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας,
αντίληψη - κρίση, ανάπτυξη πρωτοβουλιών αυτονομία). Συνεπώς, η βαθμολογία της υποψήφιας για
τη συνέντευξη ορίζεται στο μέγιστο των 100 μονάδων,
το οποίο σταθμίζεται με τη βαρύτητα του κριτηρίου,
ήτοι 25%, οπότε αντιστοιχεί σε 25 μονάδες.

100%

60

Άθροισμα των ανωτέρω επί μέρους βαθμολογιών

6.3 Υποψηφιότητα με αριθμό πρωτοκόλλου 1784/04-02-2021
Η επιτροπή εξέτασε την υπ' αριθμόν 1784/04-02-2021 υποψηφιότητα. Μετά από μελέτη του φακέλου των
δικαιολογητικών, η επιτροπή συμπεραίνει ότι η υποψήφια με την υπ' αριθμόν 1784/04-02-2021 αίτηση είναι
κάτοχος Πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, κατά συνέπεια διαθέτει το απαιτούμενο προσόν για τη θέση και προχωρά στη βαθμολόγηση των
επιπρόσθετων προσόντων. Η βαθμολόγηση των επιπρόσθετων προσόντων γίνεται βάσει των κριτηρίων του
ακόλουθου πίνακα με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
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Κριτήριο επιλογής
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Πιστοποιημένη συναφής
επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον 2 ετών σε διοικητικές
υπηρεσίες ΑΕΙ

Αποδεδειγμένη άριστη γνώση
Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων
ΑΣΕΠ
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού
Η/Υ, στα αντικείμενα: α)
επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.

Βαρύτητα
κριτηρίου

Βαθμολογία

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση

20%

20

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών "Περιβάλλον και
ανάπτυξη" από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

30%

30

10%

10

10%

10

5%

5

Η υποψήφια πιστοποιεί 10 έτη προϋπηρεσίας σε
διοικητικές υπηρεσίες ΑΕΙ, εκ των οποίων λαμβάνονται
υπόψη στη βαθμολόγηση τα 8 έτη που αποτελούν και
τη μέγιστη διάρκεια που ορίζεται στην Πρόσκληση.
Συνεπώς, η βαθμολογία της υποψήφιας για την
επαγγελματική εμπειρία ορίζεται στο μέγιστο των 100
μονάδων, το οποίο σταθμίζεται με τη βαρύτητα του
κριτηρίου, ήτοι 30%, οπότε αντιστοιχεί σε 30 μονάδες.
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας βάσει του Πτυχίου
Michigan Certificate of Proficiency in English.
Πιστοποιείται η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα
που ζητούνται βάσει των τίτλων ECDL Core, Progress και
Expert Certificates και άρα αποδίδεται η μέγιστη
βαθμολογία 10.
Δύο (2) συστατικές επιστολές.

Συστατικές Επιστολές

Συνέντευξη

25%

25

Η επιτροπή κάλεσε την υποψήφια σε συνέντευξη την
Δευτέρα 22.03.2021 στις 13:40, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η
υποψήφια προσήλθε στη συνέντευξη και η επιτροπή της
έθεσε ερωτήματα τόσο επί του βιογραφικού της όσο και
επί θεμάτων που άπτονται του προς υλοποίηση έργου.
Η υποψήφια ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις
της
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Σύνολο

100%

100

συνέντευξης κι ως εκ τούτου έλαβε τη μέγιστη
βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια βαθμολόγησης που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση (επαγγελματική
ανάπτυξη και προοπτική, ικανότητα συνεργασίας και
επικοινωνίας,
αντίληψη
κρίση,
ανάπτυξη
πρωτοβουλιών -αυτονομία). Συνεπώς, η βαθμολογία
της υποψήφιας για τη συνέντευξη ορίζεται στο μέγιστο
των 100 μονάδων, το οποίο σταθμίζεται με τη βαρύτητα
του κριτηρίου, ήτοι 25%, οπότε αντιστοιχεί σε 25
μονάδες.
Άθροισμα των ανωτέρω επί μέρους βαθμολογιών

6.4 Εισήγηση
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της θέσης που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμ.
900/19.01.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. Σύγχρονες Ασύρματες
Επικοινωνίες/Modern Wireless Communications» (Κ.Α. 80391), με αντικείμενο «Γραμματειακή υποστήριξη στο
Π.Μ.Σ. "Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες/Modem Wireless Communications" του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου» στην υποψήφια με υπ' αριθμόν 1784/04-02-2021 αίτηση καθώς διαθέτει τα απαιτούμενα
προσόντα και είναι η υποψήφια που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία (100%) μεταξύ όλων των
υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.
Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από την υποψήφια με την υπ' αριθμόν 1784/04-02-2021 αίτηση,
προτείνεται η επόμενη κατά σειρά βαθμολογίας επιλαχούσα: η υποψήφια με την υπ' αριθμόν 1761/04-02-2021
αίτηση και με συνολική βαθμολογία 60%.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

Γεώργιος Τσούλος, Καθηγητής (Πρόεδρος)

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής (Γραμματέας)

Δήμητρα Ζαρμπούτη, μέλος ΕΔΙΠ (μέλος)
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