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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 100ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΤΣ) ΤΗΣ
13 / 09 / 2021.
Ημερομηνία : Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 14:00 μ.μ.
Τόπος : Πραγματοποίηση μέσω τηλεδιάσκεψης.
Παρόντες : 1. Καθ. Μ. Πατεράκης (Διευθυντής & Πρόεδρος του Δ.Σ.), 2. Καθ. Α.
Λιάβας, 3. Καθ. Α. Δόλλας, 4. Αν. Καθ. Ε. Κουτρούλης, 5. Σ. Ψυχής, 6. Ε. Μηλιδάκης,
7. Θ. Κυριακάκη, 8. Κ. Στραταριδάκης.
Απόντες :1. Καθ. Ευριπίδης Πετράκης.
Γραμματέας: Μαρία Κουτρούλη, Υπάλληλος Γραμματείας Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης
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Ο κ. Ε. Πετράκης μέλος του Δ.Σ. ειδοποίησε ότι λόγω έκτακτης υποχρέωσης δεν θα μπορέσει να
παρευρεθεί στην τηλεδιάσκεψη.
Οι αποφάσεις του ΕΠΙΤΣ είναι ομόφωνες, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες μέλος του Δ.Σ.
φέρει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου ή άλλως εμπλεκομένου/ενδιαφερομένου στα
αιτήματα, οπότε η έγκριση δίδεται κατά πλειοψηφία από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. καλωσόρισε τα μέλη και
άρχισε η συνεδρίαση.

➢ Θέμα 6ο
6) Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη μίας σύμβασης
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του έργου με τίτλο
«Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΠΙΤΣ για την παρακολούθηση,
οικονομική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων που
χρηματοδοτούνται από το HORIZON 2020, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπούς
φορείς χρηματοδότησης» από ίδιους πόρους του Ε.Π.Ι.Τ.Σ.
Ο Διευθυντής έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων το από
08/09/2021 (αρ. πρωτ. 1309/08-09-2021) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που
υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1118/02-08-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους
απασχόλησης, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού έργου με τίτλο “Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών
του ΕΠΙΤΣ για την παρακολούθηση, οικονομική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη των
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το HORIZON 2020, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπούς
φορείς χρηματοδότησης” και κωδικό ΕΠΙΤΣ:52121, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, με
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ
Πατεράκη, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 1118/02-08-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων, η οποία συστάθηκε δυνάμει της απόφασης του ΔΣ του Ε.Π.Ι.
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στην 98η Συνεδρίαση του στις 30/07/2021 (θέμα: 7ο), συνεδρίασε στα
Χανιά στις 06-09-2021, προκειμένου να αποσφραγίσει και αξιολογήσει τις προτάσεις που κατατέθηκαν εκ
μέρους των συμμετεχόντων στην με αρ. πρωτ. 1118/02-08-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
για την υλοποίηση του αναπτυξιακού έργου με τίτλο ««Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΠΙΤΣ
για την παρακολούθηση, οικονομική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων που
χρηματοδοτούνται από το HORIZON 2020, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπούς φορείς χρηματοδότησης», με
κωδικό έργου: 52121 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
& Μηχανικών Υπολογιστών κ. Μ. Πατεράκη, επί τη βάση των κριτηρίων και προσόντων που αναφέρονται
στην παραπάνω Πρόσκληση.

Ως μέλη της Επιτροπής, ορίστηκαν τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Αθανάσιος Λιάβας, Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Απόστολος Δόλλας, Καθηγητής
3. Ευτύχιος Κουτρούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης κατατέθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις ενδιαφέροντος:

1.

Η πρόταση με αρ. πρωτ. ΕΠΙΤΣ 1179/24.08.2021.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω αναφερθείσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
καθώς και τα σε αυτήν αναγραφόμενα και βαθμολογούμενα προσόντα/κριτήρια (Πίνακας 1), διενήργησε
την αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Πίνακας Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στην πρόσκληση.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ
1. Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών, ή ισότιμου ή
ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της
Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2. Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε όλες τις εργασίες λογιστηρίου του
δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Βαθμός Πτυχίου * 3%,
(μέγιστο 30%)
ΣΜΕ * 0,5% ανά μήνα
απασχόλησης, με ελάχιστο
18% και μέγιστο 35%
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(ΣΜΕ: σύνολο μηνών
εμπειρίας, η μέγιστη
εμπειρία που μπορεί να
βαθμολογηθεί είναι 70
μήνες)
10%
Έως 25%

3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Συνέντευξη

Η επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση και αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης και διαπίστωσε ότι
αυτή πληρούσε το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων/κριτηρίων της πρόσκλησης. Ειδικότερα, η
υποψήφια διαθέτει πτυχίο του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου
Πειραιώς (έτος αποφοίτησης: 2004) με βαθμό πτυχίου 7.23. Επιπλέον, διαθέτει άνω των οκτώ (8) ετών
εμπειρία σε εργασίες λογιστηρίου του ιδιωτικού τομέα που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας και καλή γνώση της
Αγγλικής γλώσσας δεδομένου ότι είναι κάτοχος του First Certificate in English του University of Cambridge.

Λόγω του ότι μεταξύ των προσόντων/κριτηρίων περιλαμβάνονταν και η διαδικασία της συνέντευξης, η
υποψήφια κλήθηκε από την Επιτροπή σε προφορική συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης με σκοπό την
συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητάς της. Ως ημέρα και ώρα της συνέντευξης ορίστηκε η Τετάρτη 0809-2021 και η σειρά προσέλευσης των υποψηφίων είχε ως ακολούθως:
Α.Π. ΕΠΙΤΣ Πρότασης
1179/24.08.2021

Ημέρα και ώρα Συνέντευξης
Τετάρτη 8/9/2021 11:00 π.μ.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει εκ
νέου κατά την ανωτέρω αναφερθείσα ημέρα και ώρα, προς ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου, οπότε και μετά από διαλογική
συζήτηση συνέταξε τον κάτωθι Πίνακα βαθμολόγησης (Πίνακας 2), εισηγούμενη προς το Δ.Σ. του Ε.Π.Ι.
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων την αντίστοιχη κατάταξη των υποψηφίων:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Πίνακας Κατάταξης/Βαθμολόγησης.

Α.Π. ΕΠΙΤΣ
Πρότασης

Βαθμ. ΚΡΙΤ. 1

1179/24.08.2021

21.69 %

Βαθμ. ΚΡΙΤ. 2

35 %

Βαθμ. ΚΡΙΤ. 3

10 %

Βαθμ. ΚΡΙΤ. 4

25 %

Προτεινόμενη
σειρά Κατάταξης/
Συνολική
Βαθμολογία
1η / 91.69 %

Επιπλέον, η Επιτροπή κρίνει ότι η παραπάνω πρόταση εξασφαλίζει την άρτια εκπλήρωση των απαιτήσεων
και πληροί στο σύνολό της τους όρους της πρόσκλησης.

4

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων την
αποδοχή της με αρ. πρωτ. 1179/24-08-21 υποβληθείσας πρότασης για τη ΘΕΣΗ: Ειδικότητα: Πτυχιούχος
Π.Ε. Οικονομικού ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου
από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ και την επιλογή της υποψήφιας που υπέβαλε την παραπάνω πρόταση
για την πλήρωση της ως άνω θέσης.

Δεν υπάρχουν επιλαχόντες.

Χανιά, 8-9-2021

Η Επιτροπή Αξιολόγησης
Πρόεδρος

Μέλος

________________________ ________________________

Καθ. Α. Λιάβας

Καθ. Α. Δόλλας

Μέλος
________________________

Αν. Καθ. Ε. Κουτρούλης

Κατόπιν των παραπάνω, το Δ.Σ. του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων εγκρίνει ομόφωνα
ως έχει, το από 08/09/2021 (αρ. πρωτ. 1309/08-09-2021) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης
των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1118/02-08-2021 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού έργου με τίτλο
“Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΠΙΤΣ για την παρακολούθηση, οικονομική
διαχείριση και διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το
HORIZON 2020, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπούς φορείς χρηματοδότησης” και κωδικό
ΕΠΙΤΣ:52121.
Σύμφωνα και με το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, το Δ.Σ. εγκρίνει την επιλογή
της πρότασης με αριθ. πρωτ. 1179/24.08.2021 για τη ΘΕΣΗ 1 : Ειδικότητα: Πτυχιούχος Π.Ε.
Οικονομικού ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή
πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ και αποφασίζει ομόφωνα τη σύναψη σύμβασης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με την επιλεγείσα η οποία
υπέβαλλε την παραπάνω πρόταση, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021 με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την λήξη του ως άνω έργου ή έως την λήξη των τυχόν
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παρατάσεών του με το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης να ορίζεται βάσει Ενιαίου
Μισθολογίου, διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και
σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, του αναπτυξιακού έργου με τίτλο “Υποστήριξη λειτουργίας των
υπηρεσιών του ΕΠΙΤΣ για την παρακολούθηση, οικονομική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη
των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το HORIZON 2020, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και
λοιπούς φορείς χρηματοδότησης” και κωδικό ΕΠΙΤΣ:52121.
Το αντικείμενο της θέσης αφορά :
(α) Πλήρης λογιστική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των εκτελούμενων έργων που
διαχειρίζεται το ΕΠΙΤΣ. Το ΕΠΙΤΣ τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας και χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα διοικητικής/λογιστικής/οικονομικής διαχείρισης έργων resCom που έχει
αναπτυχθεί, συντηρείται και αναβαθμίζεται από τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.
(β) Υποστήριξη σύνταξης συνοπτικού και αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΠΙΤΣ καθώς και των
αναμορφώσεων του αναλυτικού προϋπολογισμού και επικοινωνία με Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(δ) Επικοινωνία με τους φορείς χρηματοδότησης και τις ΜΟΔΥ άλλων Ερευνητικών
Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (π.χ., ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ) και τις ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΕΙ, για ζητήματα
λογιστικής/οικονομικής διαχείρισης των εκπονούμενων έργων.
Το Δ.Σ. επίσης αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του Ε.Π.Ι.
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη του Δ.Σ.
Χανιά, 13/09/2021

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 100ης Συνεδρίασης

Michalis
Paterakis

Digitally signed by Michalis
Paterakis
Date: 2021.09.13 22:18:37
+03'00'

Ο Διευθυντής του ΕΠΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Καθ. Μιχαήλ Πατεράκης
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