
  

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 42/25.10.2019 
         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 
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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 42: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 11864/24-09-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα 

ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών 

σε πολυγλωσσικό περιβάλλον - PaloAnalytics» (Κ.Α. 0341), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών 

Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», 

ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

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

μέλη για το υπ΄ αριθμ. 14236/24.10.2019 πρακτικό αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 11864/24-09-2019 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο του έργου 

«Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και 

επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον - PaloAnalytics» (Κ.Α. 0341), στο πλαίσιο της 

Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα:  

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 14236/24.10.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 11864/24-09-2019 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο του έργου 

«Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και 

επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον - PaloAnalytics» (Κ.Α. 0341), στο πλαίσιο της 

Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας 

απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και 

β) την έγκριση σύναψης συμβάσεων με τους κάτωθι: 

 τον κ. Δαβαλά Χαράλαμπο (ΑΦΜ: 154540756) για  τη θέση ΓΑΒ–PALO-012 με αντικείμενο «Σχεδίαση 

και ανάπτυξη μηχανισμών εξαγωγής/σύνθεσης περιλήψεων, σχεδίαση και ανάπτυξη μηχανισμών 

συσταδοποίησης κειμένων και συσχέτισης συστάδων, διαχείριση μεγάλων δεδομένων κειμένων», 

για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου και αμοιβή 

10.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων ή άλλων επιβαρύνσεων). 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράτασης του έργου από τη διαχειριστική αρχή δύναται να 

παραταθεί ανάλογα και η διάρκεια της παρούσας σύμβασης με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

Τυχόν χρονική επέκταση της ανάθεσης δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο.  

 τον κ. Νικολάκη Ιωάννη (ΑΦΜ: 162652404) για  τη θέση ΓΑΒ-PALO-013 με αντικείμενο «Ανάπτυξη 

μηχανισμών εξαγωγής πληροφορίας από τα πρωτογενή δεδομένα, υλοποίηση προηγμένων 

υπηρεσιών εξαγωγής επιχειρηματικής γνώσης, ολοκλήρωση πλατφορμών/υπηρεσιών, έλεγχος, 

δοκιμές, αξιολόγηση», για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε 

περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων έως τη λήξη του έργου και αμοιβή 9.000,00 ευρώ 
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(συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων ή άλλων επιβαρύνσεων). Σημειώνεται ότι 

σε περίπτωση παράτασης του έργου από τη διαχειριστική αρχή δύναται να παραταθεί ανάλογα και 

η διάρκεια της παρούσας σύμβασης με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Τυχόν χρονική επέκταση 

της ανάθεσης δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο. 

 

Όσον αφορά στη θέση ΓΑΒ-PALO-011  με αντικείμενο «Σχεδιασμός και υλοποίηση προηγμένων υπηρεσιών 

ανάλυσης δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα, ανάπτυξη μηχανισμών μετάφρασης κειμένων, μηχανισμών 

ανάλυσης πολυμεσικών δεδομένων και ανίχνευση λογοτύπων και ενσωμάτωσή τους στις υπηρεσίες, 

ανάπτυξη της πλατφόρμας αναλυτικής επεξεργασίας δεδομένων, ολοκλήρωση πλατφόρμας, έλεγχος, 

δοκιμές, αξιολόγηση», κρίνεται άγονη καθώς ο υποψήφιος δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα, 

σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό Αξιολόγησης. 

 

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων για τις θέσεις ΓΑΒ-PALO-011 και ΓΑΒ-PALO-013 της υπ΄ αριθμ. 

11864/24-09-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, γίνονται δεκτές μέσω Φαξ (2710 372123) 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 (Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22 131 Τρίπολη), εντός 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, 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 ΓΑΒ-PALO-5 

Α. Ιστορικό 

Με την με αριθμό 16/27.08.2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 89ης Τακτικής Συνεδρίασης 
ορίστηκε η παρούσα Επιτροπή και επιφορτίστηκε με το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραλαμβάνονταν 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό ΓΑΒ-PALO-5. 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό ΓΑΒ-PALO-5 ήταν η Τετάρτη 
09 Οκτωβρίου 2019. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας η επιτροπή παρέλαβε από τη γραμματεία του ΕΛΚΕ τις 
ακόλουθες αιτήσεις: 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Υποψήφιος Θέση που αφορά 

12397/02.10.2019 ΔΑΒΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒ-PALO-012 

12696/07.10.2019 ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒ-PALO-011 

12675/07.10.2019 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒ-PALO-013 

12889/09.10.2019 ΛΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒ-PALO-013 

 

O κ. ΛΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ απέσυρε την υποψηφιότητά του με το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 14112/22.10.2019 ηλεκτρονικό 
μήνυμα το οποίο έχει αποστείλει τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:04 με αποδέκτες τον ΕΛΚΕ του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Επίκουρο Καθηγητή Μ. Γουάλλες και τον Καθηγητή Κ. Βασιλάκη, και κατά συνέπεια 
η αίτησή του δεν αξιολογείται περαιτέρω. 

 

Β. Αξιολόγηση 

Η επιτροπή οργάνωσε τις αιτήσεις κατά τη θέση που αφορούν και προχώρησε στην εξέταση και αξιολόγησή τους ως 
ακολούθως: 

 

Για τη θέση ΓΑΒ-PALO-011 

Η επιτροπή εξέτασε την υποψηφιότητα 12696/07.10.2019 που υπέβαλε o κ. Κανακάκης Παναγιώτης. Ο φάκελος 
υποψηφιότητας περιλάμβανε: 

• Αίτηση 

• Βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 

• Πιστοποιητικό πτυχιούχου από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ 

• First Certificate in English από το University of Cambridge 

• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας / ερευνητικής υποτροφίας 

• Αποδεικτικό αναβολής από τη στρατολογία έως την 31/12/2020 

 

Ο κ. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΔΕΝ έχει προσκομίσει αποδεικτικό αναβολής από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις μέχρι το πέρας 
του έργου (6/2021) όπως ρητά αναφέρει η προκήρυξη. 

Κατά συνέπεια η αίτηση του κ. ΚΑΝΑΚΑΚΗ δεν περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τα 
απαιτούμενα προσόντα, συνεπώς δεν αξιολογείται περαιτέρω. 
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Για τη θέση ΓΑΒ-PALO-012 

Η επιτροπή εξέτασε την υποψηφιότητα 12397/02.10.2019 που υπέβαλε ο κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΒΑΛΑΣ. Ο φάκελος 
υποψηφιότητας περιλάμβανε: 

• Αίτηση 

• Βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 

• Πτυχίο του τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ 

• Μεταπτυχιακό τίτλο του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 

• Certificate in Advanced English από το University of Cambridge (C1) 

• Συμβάσεις ανάθεσης έργου 

• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει νόμιμη αναβολή μέχρι 31/12/2022 

 

Ο κ. ΔΑΒΑΛΑΣ διαθέτει γνώση της αγγλικής σε επίπεδο πολύ καλό. 

Ο κ. ΔΑΒΑΛΑΣ διαθέτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο 

Ο κ. ΔΑΒΑΛΑΣ έχει υποβάλλει έγγραφα από τα οποία προκύπτει νόμιμη αναβολή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για διάστημα που υπερκαλύπτει τη διάρκεια του έργου. 

 

Η Επιτροπή βαθμολογεί την υποψηφιότητα του κ. ΔΑΒΑΛΑ με βάση τα επιθυμητά προσόντα ως ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμολογία Παρατηρήσεις 

Γνώση αγγλικής 

γλώσσας 

60 Certificate in Advanced English 

Εργασιακή εμπειρία 

σε 

χρηματοδοτούμενα 

ερευνητικά έργα 

12 6 μήνες εργασίας σε ερευνητικό έργο με συναφές αντικείμενο 

Συνέντευξη 100 Με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΑΒ-ΕΞ-2019-058 έγγραφό της η Επιτροπή κάλεσε 
τον κ. ΔΑΒΑΛΑ σε συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης  και η επικοινωνία 
πραγματοποιήθηκε την 22/10/2019. Από τη διαδικασία της συνέντευξης η 
Επιτροπή διαπιστώνει πως ο κ. ΔΑΒΑΛΑΣ έχει άριστη κατανόηση του αντικειμένου, 
κατέχει την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση για την υλοποίηση του έργου, είναι 
ιδιαίτερα πρόθυμος και συνεργάσιμος. 

Συνολική 
βαθμολογία 

52 10% x Αγγλικά (60) + 50% x εμπειρία (12) + 40% x συνέντευξη (100) 

 

Για τη θέση ΓΑΒ-PALO-013 

Η επιτροπή εξέτασε την υποψηφιότητα 12675/07.10.2019 που υπέβαλε ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. Ο φάκελος 
υποψηφιότητας περιλάμβανε: 

• Αίτηση 

• Βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 

• Πτυχίο του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

• Certificate of Proficiency in English από το University of Cambridge (C2) 

• Συμβάσεις ανάθεσης έργου 

• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο προκύπτει νόμιμη αναβολή μέχρι 31/12/2021 
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Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ διαθέτει γνώση της αγγλικής σε επίπεδο άριστο. 

Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ διαθέτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία συνεργασίας σε ιδιωτική εταιρία σχετική με το αντικείμενο 

Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ έχει υποβάλλει έγγραφα από τα οποία προκύπτει νόμιμη αναβολή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για διάστημα που υπερκαλύπτει τη διάρκεια του έργου. 

 

Η Επιτροπή βαθμολογεί την υποψηφιότητα του κ. ΝΙΚΟΛΑΚΗ με βάση τα επιθυμητά προσόντα ως ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμολογία Παρατηρήσεις 

Γνώση αγγλικής 

γλώσσας 

100 Certificate of Proficiency in English 

Εργασιακή εμπειρία 

σε 

χρηματοδοτούμενα 

ερευνητικά έργα 

66 33 μήνες εργασίας σε ιδιωτική εταιρία με συναφές αντικείμενο 

Συνέντευξη 100 Με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΑΒ-ΕΞ-2019-059 έγγραφό της η Επιτροπή κάλεσε 
τον κ. ΝΙΚΟΛΑΚΗ σε συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης  και η επικοινωνία 
πραγματοποιήθηκε την 22/10/2019. Από τη διαδικασία της συνέντευξης η 
Επιτροπή διαπιστώνει πως ο κ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ έχει άριστη κατανόηση του 
αντικειμένου, κατέχει την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση για την υλοποίηση του 
έργου, είναι ιδιαίτερα πρόθυμος και συνεργάσιμος. 

Συνολική 
βαθμολογία 

83 10% x Αγγλικά (100) + 50% x εμπειρία (66) + 40% x συνέντευξη (100) 

 

Γ. Εισήγηση 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται: 

• Την ανάθεση της θέσης ΓΑΒ-PALO-012 στον ΔΑΒΑΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ καθώς έχει τα απαιτούμενα προσόντα και 
είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος. 

• Την ανάθεση της θέσης ΓΑΒ-PALO-013 στον ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ καθώς έχει τα απαιτούμενα προσόντα και 
είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος. 

• Για τη θέση ΓΑΒ-PALO-011 ΔΕΝ υπάρχει κάποιος υποψήφιος που να έχει τα απαιτούμενα προσόντα και 
συνεπώς δεν κατατίθεται εισήγηση ανάθεσης. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 

 

 

Κώστας Βασιλάκης,  

Καθηγητής 

 

 

Αγγελική Αντωνίου,  

μέλος ΕΔΙΠ 

 

 

Παρασκευή Ραυτοπούλου 

Μέλος ΕΔΙΠ 
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