
   

    

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Απόφαση 43/25.10.2019 
         Της 95ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 25-10-2019 

 
Την 25η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος 

Α. Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 95η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

14145/23.10.2019 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

 

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, ως Πρόεδρος. 

2. Αγγελίδης Τιμόθεος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων, τακτικό μέλος. 

6. Βελιώτη - Γεωργοπούλου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Ρόχας - Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής,  

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Ζαχαριάς Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος. 

 

Απόντες:  

1. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

2. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

Στη Συνεδρίαση παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) – Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου κ. Παρασκευή Παπαηλίου. Επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένη, μέσω 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 

Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ: 2710 372123  
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τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό μέλος κ. Ελένη Παπαλεξίου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παπαδοπούλου.  

 
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:  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Θέμα 43: Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης των υπ΄ αριθμ. 11137/13.09.2019 και 10471/06.09.2019 

Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δημιουργία και διαχείριση 

συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό επίπεδο» (Κ.Α. 0384). 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, ενημερώνει τα παρόντα 

μέλη για τα υπ΄ αριθμ. 14227/23.10.2019 και 14228/23.10.2019 Πρακτικά Αξιολόγησης των υπ΄ αριθμ. 

11137/13.09.2019 και 10471/06.09.2019 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αντίστοιχα, στο πλαίσιο 

του έργου με τίτλο: «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε 

Περιφερειακό επίπεδο» (Κ.Α. 0384).  

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα:  

α) την έγκριση των υπ΄ αριθμ. 14227/23.10.2019 και 14228/23.10.2019 Πρακτικών Αξιολόγησης των υπ΄ 

αριθμ. 11137/13.09.2019 και 10471/06.09.2019 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αντίστοιχα, στο 

πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε 

Περιφερειακό επίπεδο» (Κ.Α. 0384), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας 

Πελοποννήσου κω-δ. ΠΕΛ47, Α/Α ΟΠΣ 2617, ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα της 

παρούσας απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  

β) την έγκριση σύναψης σύμβασης με τον κ. Διακουμάκο Παναγιώτη - Ιάσων (ΑΦΜ: 158017370), στο 

πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 11137/13.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αντικείμενο: 

«Ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων, σύνθεση προτάσεων και συμμετοχή στη συγγραφή των παραδοτέων 

του έργου για τα Πακέτα Εργασίας 1 (Μελέτη των συστημάτων DMS σε παγκόσμιο επίπεδο και εξαγωγή 

στοιχείων καλών πρακτικών), 2 (Έρευνα στο επίπεδο του καθορισμού της βέλτιστης αρχιτεκτονικής του 

πληροφοριακού συστήματος) και 3 (Έρευνα ως προς τον τρόπο συγκέντρωσης πληροφορίας από τον 

παγκόσμιο ιστό για να αποτελέσει πληροφορία ανάλυσης εντός του συστήματος DMS)», για το χρονικό 

διάστημα είκοσι (20) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με αμοιβή 25.020,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή, όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και 

ασφαλιζομένου)  

γ) την έγκριση σύναψης σύμβασης με τον κ. Αναστάσιο Λυμπερόπουλο (ΑΦΜ: 157603255), στο πλαίσιο της 

υπ΄ αριθμ. 10471/06.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αντικείμενο: «Τεχνική 

υποστήριξη κατά τη φάση της διακήρυξης και υλοποίησης του συστήματος διαχείρισης προορισμού 

(Πακέτο Εργασίας 2)», για το χρονικό διάστημα εικοσιτριών (23) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και με αμοιβή 18.348,00 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή, όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι 

ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλιζομένου). 
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Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        Τρίπολη, 25 Οκτωβρίου 2019 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφιοτήτων 

για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 11137  
Τρίπολη, 21 Οκτωβρίου 2019 

 

Ιστορικό 

Με την απόφαση με αριθμό 11/27-08-2019 της 89ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ορίστηκε η 

παρούσα Επιτροπή2 και επιφορτίστηκε με το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραλαμβάνονταν στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 11137 για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο με 

αντικείμενο «Ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων, σύνθεση προτάσεων και συμμετοχή στη συγγραφή των παραδοτέων 

του έργου για τα Πακέτα Εργασίας 1 (Μελέτη των συστημάτων DMS σε παγκόσμιο επίπεδο και εξαγωγή στοιχείων 

καλών πρακτικών), 2 (Έρευνα στο επίπεδο του καθορισμού της βέλτιστης αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού 

συστήματος) και 3 (Έρευνα ως προς τον τρόπο συγκέντρωσης πληροφορίας από τον παγκόσμιο ιστό για να αποτελέσει 

πληροφορία ανάλυσης εντός του συστήματος DMS)» για το έργο «Ολοκληρωμένη Έρευνα Ψηφιακού Στρατηγικού 

Πλαισίου για τη δημιουργία Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0384). 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 11137 ήταν 

η Δευτέρα 30/09/2019. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας η επιτροπή παρέλαβε από τη γραμματεία του ΕΛΚΕ την 

ακόλουθη αίτηση: 

Υποψήφιος Αριθ. Πρωτοκόλλου 

Διακουμάκος Παναγιώτης-Ιάσων 12249 / 30-09-2019 

 

Αξιολόγηση 

Η επιτροπή προχώρησε στην εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης ως ακολούθως: 

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας του κ. Διακουμάκου περιλάμβανε: 

 Αίτηση 

 Αναλυτικό πίνακα στοιχείων απόδειξης της εμπειρίας 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Αντίγραφο ταυτότητας 

 Αντίγραφο Πτυχίου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και 

σχετική βεβαίωση κατάταξης 

 Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 Αντίγραφο πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου περί εγγραφής του για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

 Certificate of Competence in English από το University of Michigan 

 Advanced Level Certificate in English από το Hellenic American University 

 Δίπλωμα γνώσης γερμανικής γλώσσας 

 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 

 Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

 

                                                 
2 Ο Επίκ. Καθηγητής Εμμανουήλ Γουάλλες ευρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια και συνεπώς αντικαθίσταται ως 

μέλος της επιτροπής από τον Αναπλ. Καθηγητή Νικόλαο Τσελίκα. 
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Διαπιστώνεται ότι ο κ. Διακουμάκος κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυχθείσα θέση. 

Η επιτροπή βαθμολογεί την υποψηφιότητα του κ. Διακουμάκου με βάση τα επιπρόσθετα / επιθυμητά προσόντα ως 

εξής: 

Κριτήριο Βαθμολογία Παρατηρήσεις 

Πτυχίο (15%) 78,9 Πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, βαθμός 7,89 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

(15%) 

99,4 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και 

Τεχνολογία Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

βαθμός 9,94 

Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικής 

γλώσσας, βάσει των κριτηρίων 

του ΑΣΕΠ (15%) 

75 Advanced Level Certificate in English από το Hellenic 

American University («πολύ καλή» γνώση) 

Αποδεδειγμένη ερευνητική 

εμπειρία σε τεχνολογικές 

εφαρμογές στον Τουρισμό ή/και 

Πολιτισμό (15%) 

0 Δεν προσκόμισε σχετικά αποδεικτικά 

Πιστοποιημένη εργασιακή 

εμπειρία σε τεχνολογικές 

εφαρμογές στον Τουρισμό ή/και 

Πολιτισμό (20%) 

75 15 μήνες απασχόλησης σε σχετικά έργα 

Συνέντευξη (20%) 100 Η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε, με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, τον κ. Διακουμάκο σε συνέντευξη, η οποία 

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 στις 

15:00. Από τη διαδικασία της συνέντευξης η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι ο κ. Διακουμάκος έχει άριστη κατανόηση του 

αντικειμένου, κατέχει την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση για 

την υλοποίηση του έργου, είναι ιδιαίτερα πρόθυμος και 

συνεργάσιμος και γενικά δίνει εικόνα που δεν δημιουργεί 

καμία επιφύλαξη σχετικά με την προοπτική της συνεργασίας 

μαζί του. 

Σύνολο 72,99  

Εισήγηση 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της θέσης στον κ. Διακουμάκο Παναγιώτη-Ιάσονα 

καθώς έχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα, ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και κρίνεται απολύτως κατάλληλος για τη 

θέση αυτή. 

 

 

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης 

 

 

Νικόλαος Πλατής 

Επίκουρος Καθηγητής 

Τσελίκας Νικόλαος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Λέπουρας Γεώργιος 

Καθηγητής 
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Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφιοτήτων 

για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 10471  
Τρίπολη, 21 Οκτωβρίου 2019 

 

Ιστορικό 

Με την απόφαση με αριθμό 10/27-08-2019 της 89ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ορίστηκε η 

παρούσα Επιτροπή3 και επιφορτίστηκε με το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραλαμβάνονταν στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 10471 για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο με 

αντικείμενο «Τεχνική υποστήριξη κατά τη φάση της διακήρυξης και υλοποίησης του συστήματος διαχείρισης 

προορισμού (Πακέτο Εργασίας 2)» για το έργο «Ολοκληρωμένη Έρευνα Ψηφιακού Στρατηγικού Πλαισίου για τη 

δημιουργία Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0384). 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 10471 ήταν 

η Δευτέρα 23/09/2019. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας η επιτροπή παρέλαβε από τη γραμματεία του ΕΛΚΕ την 

ακόλουθη αίτηση: 

Υποψήφιος Αριθ. Πρωτοκόλλου 

Λυμπερόπουλος Αναστάσιος 11493 / 18-09-2019 

 

Αξιολόγηση 

Η επιτροπή προχώρησε στην εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης ως ακολούθως: 

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας του κ. Λυμπερόπουλου περιλάμβανε: 

 Αίτηση 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Αντίγραφο ταυτότητας 

 Αντίγραφο Πτυχίου του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Καλαμάτας και 

πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

 London Tests of English Level 3 από το Edexcel 

 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 

 Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων 

 

Διαπιστώνεται ότι ο κ. Λυμπερόπουλος κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυχθείσα θέση. 

 

Η επιτροπή βαθμολογεί την υποψηφιότητα του κ. Λυμπερόπουλου με βάση τα επιπρόσθετα / επιθυμητά προσόντα ως 

εξής: 

Κριτήριο Βαθμολογία Παρατηρήσεις 

Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος σχετικού 

με την Πληροφορική (20%) 

61,3 Πτυχίο του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Καλαμάτας, βαθμός 6,13 

                                                 
3 Ο Επίκ. Καθηγητής Εμμανουήλ Γουάλλες ευρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια και συνεπώς αντικαθίσταται ως 

μέλος της επιτροπής από τον Αναπλ. Καθηγητή Νικόλαο Τσελίκα. 
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Σχετική εμπειρία τουλάχιστον έξι 

(6) μηνών, που να σχετίζεται με 

διαχείριση δικτυακών εφαρμογών 

και υποδομών (20%) 

100 Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο Τμήμα Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 01/04/2018 – 

30/09/2018. Αντίγραφο τη σύμβασης προσκομίσθηκε από τον 

υποψήφιο κατόπιν αιτήματος της επιτροπής αξιολόγησης. 

Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικής 

γλώσσας, βάσει των κριτηρίων 

του ΑΣΕΠ (10%) 

50 London Tests of English Level 3 από το Edexcel («καλή» 

γνώση) 

Επιμόρφωση ή εμπειρία σε 

ζητήματα Ασφάλειας 

Πληροφοριακών συστημάτων 

(10%) 

100 Προσκομίσθηκε βεβαίωση παρακολούθησης σχετικού 

σεμιναρίου 

Επιμόρφωση ή εμπειρία σε 

ζητήματα ηλεκτρονικού επιχειρείν 

(10%) 

100 Προσκομίσθηκε βεβαίωση παρακολούθησης σχετικού 

σεμιναρίου 

Συνέντευξη (30%) 100 Η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε, με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, τον κ. Λυμπερόπουλο σε συνέντευξη, η οποία 

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 στις 

14:00. Από τη διαδικασία της συνέντευξης η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι ο κ. Λυμπερόπουλος έχει άριστη κατανόηση 

του αντικειμένου, κατέχει την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση 

για την υλοποίηση του έργου, είναι ιδιαίτερα πρόθυμος και 

συνεργάσιμος και γενικά δίνει εικόνα που δεν δημιουργεί 

καμία επιφύλαξη σχετικά με την προοπτική της συνεργασίας 

μαζί του. 

Σύνολο 87,26  

 

 

 

Εισήγηση 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της θέσης στον κ. Λυμπερόπουλο Αναστάσιο καθώς 

έχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα, ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και κρίνεται απολύτως κατάλληλος για τη θέση αυτή.  

 

 

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης 

 

 

Νικόλαος Πλατής 

Επίκουρος Καθηγητής 

Τσελίκας Νικόλαος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Λέπουρας Γεώργιος 

Καθηγητής 
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