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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τρίπολη, 14/02/2018
Αρ. Πρωτ. B13368
Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12361/23-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
Για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, για δώδεκα (12)
μήνες, με αντικείμενο «Υποστήριξη του δικτύου δεδομένων, του τηλεφωνικού δικτύου
και Τεχνική Υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»,, στο πλαίσιο του έργου
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
(Κ.Α.0133)», ως εξής:

Υποβλήθηκε μόνο μία αίτηση από τον κάτωθι μοναδικό υποψήφιο:
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Γεώργιος ΒΟΡΓΙΑΣ

Β12579/06-12-2017

Μετά από μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, η τριμελής επιτροπή καταλήγει
στα κάτωθι:
1. Ο κ. Γεώργιος ΒΟΡΓΙΑΣ έχει πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα βάσει της
προκήρυξης δικαιολογητικά και η βαθμολογία που λαμβάνει από την τριμελή
επιτροπή, συμφώνως με την προκήρυξη και την εξέταση του φακέλου,
παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:
Κριτήριο επιλογής

Μόρια κριτηρίου (βαρύτητα Παρατηρήσεις στη
* βαθμολόγηση) = μόρια
βαθμολόγηση

Τυπικά προσόντα
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ

(15% * 6,4/10) = 9,6%

1

Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού,
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ,
Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών ΤΕΙ
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Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών σε διαχείριση
τηλεφωνικών κέντρων και σε διαχείριση
δικτύου δεδομένων, σε διαχείριση
δρομολογητών
(routers)
CISCO/
συστήματος
IOS,
σε
διαχείριση
μεταγωγέων (switches) επιπέδου 2 της
CISCO με δυνατότητες ορισμού VLAN, σε
εγκατάσταση-ρύθμιση-διαχείριση
συστημάτων VOIP, σε εγκατάστασηρύθμιση-διαχείριση συστημάτων dialup

-

Υπάρχει η απαιτούμενη εμπειρία
στα ζητούμενα αντικείμενα για
διάστημα άνω των 3 ετών. Το
κριτήριο δεν βαθμολογείται

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

-

Έχει εκπληρώσει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Επιπρόσθετα προσόντα:
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
σε συναφές αντικείμενο

15%

Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στο
αντικείμενο «Προηγμένα
τηλεπικοινωνιακά συστήματα και
δίκτυα» που είναι συναφές με το
αντικείμενο της υπό προκήρυξη
θέσης.

Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

5%

Βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ
διαθέτει καλή γνώση:
βαθμολογία 510 TEST OF
ENGLISH FOR
INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC),
οπότε βαθμολογείται.

30%

Έχει άνω των 6 ετών
επαγγελματική εμπειρία στα
ζητούμενα.





Καλή Γνώση 5%
Πολύ Καλή Γνώση 7,5%
Άριστη Γνώση 10%

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
σε διαχείριση δικτύου δεδομένων και
τηλεφωνικού δικτύου σε περιβάλλον
ακαδημαϊκού ιδρύματος, γνώση της
τοπολογίας του δικτύου GUNet και
τεχνολογίες διασύνδεσης με αυτό
5% ανά έτος, μέγιστο τα 6 έτη
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Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
σε εγκατάσταση – ρύθμιση-διαχείριση
συστημάτων τηλεδιάσκεψης
10% για την ύπαρξη
επαγγελματικής εμπειρίας

10%

Διαθέτει την απαιτούμενη
επαγγελματική εμπειρία.

5%

Διαθέτει τις σχετικές γνώσεις

σχετικής

Γνώσεις σε μικροκυματικές ζεύξεις.
5% για την ύπαρξη σχετικών γνώσεων
Συνέντευξη

(15% * 100%) = 15%

Ο υποψήφιος εκλήθη σε
συνέντευξη ενώπιον της
επιτροπής στις 8/2/2018. Τα μέλη
της επιτροπής υπέβαλαν στον
υποψήφιο ερωτήσεις σχετικά με
το αντικείμενο της εργασίας της
υπό προκήρυξη θέσης και ο
υποψήφιος ανταποκρίθηκε σε
όλες τις ερωτήσεις με αρτιότητα
και πληρότητα. Κατά συνέπεια ο
υποψήφιος βαθμολογήθηκε με το
μέγιστο της βαθμολογίας, ήτοι
100%.
Μέγιστη βαθμολογία: 100.

Σύνολο

89,6%

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ.
πρωτ. Β12361/23-11-2017), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα,
καθώς και την βαθμολογία που έλαβε ο φάκελος του υποψηφίου
συμπεριλαμβανομένης και της συνέντευξης, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται
ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την ανάθεση του έργου με τίτλο:
«Υποστήριξη του δικτύου δεδομένων, του τηλεφωνικού δικτύου και Τεχνική
Υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% των ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με
κωδικό 0133, στον κ. Γεώργιο ΒΟΡΓΙΑ (συνολική βαθμολογία:89,60%).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά
Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
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