
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 7/10.01.2020 
         Της 101ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 10-01-2020 

 
Την 10η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 101η Συνεδρίαση 

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

325/08.01.2020 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά. Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 

σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 131/07.01.2020 εγγράφου της Γραμματείας Συγκλήτου (αρ. εισ. πρωτ. ΕΛΚΕ 

258/07.01.2020) περί κοινοποίησης των υπ’ αριθμ. 11868/22.11.2019 (ΑΔΑ: 7ΖΤΩ469Β7Δ-Θ0Ν) και 

12520/29.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΤΟ7469Β7Δ-ΤΦ5) Αποφάσεων Πρύτανη, σχετικά με την ανασυγκρότηση της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

 

Παρόντες:  

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

2. Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, τακτικό μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Βώρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Τσέκος Θεόδωρος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

          

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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12. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, τακτικό μέλος. 

14. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης 

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

15. Κοτζαμάνη Μαρίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και 

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες: 

1. Θωμάκος Δημήτριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό 

μέλος. 

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

Σπουδών, τακτικό μέλος. 

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

τακτικό μέλος. 

4. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος. 

5. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό 

μέλος. 

6. Λιαπέρδος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος.  

7. Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων, τακτικό μέλος. 

8. Τσιρώνη Μαρία, Καθηγήτρια εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος.  

9. Συρμακέσης Σπυρίδωνας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος. 

10. Δημόπουλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό 

μέλος. 

 
Τα Πρακτικά τήρησε η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Ελένη 

Πρεζεράκου.  

 
Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 11:15 π.μ. 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Θέμα 7: Αίτημα της Καθηγήτριας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Δέσποινας 

Τσακίρη, Επιστημονικά Υπεύθυνης του έργου «e - Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής 

Λαογραφίας» (Κ.Α. 0354), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, για έγκριση 
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Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 16848/27.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

 

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

μέλη για το αίτημα της Καθηγήτριας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Δέσποινας 

Τσακίρη, Επιστημονικά Υπεύθυνης του έργου «e - Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής 

Λαογραφίας» (Κ.Α. 0354), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, για έγκριση 

Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 16848/27.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα: 

α) την έγκριση του υπ’ αριθμ. 18862/19.12.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 16848/27.11.2019 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης  

της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και  

β) την έγκριση σύναψης σύμβασης έργου με τον κ. Παναγιώτη Καλογεράκη (ΑΦΜ: 127184973), με 

αντικείμενο «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδραστικής διαδικτυακής πύλης e-Sisifos με δομές της 

σχολικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενήλικων (τυπική και μη τυπική εκπαίδευση) με στόχο την 

αποτίμηση  δράσεων των προαναφερθεισών δομών και τη βελτιστοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού. Ειδικότερα, συλλογή στοιχείων και εκπόνηση πορίσματος μελέτης σκοπιμότητας η οποία θα 

βασίζεται σε μια SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) που θα καταγράφει τα 

δυνατά και αδύναμα σημεία του προϊόντος με σκοπό τη βελτίωσή του, τα προβλήματα που υπάρχουν ή θα 

μπορούσαν να δημιουργηθούν, καθώς και τις ευκαιρίες επεκτασιμότητας του», στο πλαίσιο του έργου «e - 

Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (K.A. 0354), που υλοποιείται στo πλαίσιo της 

Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 

2014-2020.  

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και σε κάθε 

περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων και έως 03/06/2020. Σε περίπτωση παράτασης, δύναται η 

σύμβαση να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επιπλέον 

αμοιβή. 

Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή ορίζεται στις 20.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και 

λοιπών νόμιμων κρατήσεων). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, σε ισόποσες δόσεις, μετά από 

κάθε υποβολή διμηνιαίας έκθεσης. Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 

4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές εργοδότη -

ασφαλισμένου. 

 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τoν κ. Παναγιώτη Καλογεράκη εγκρίνεται η ανάθεση του έργου 

στους επιλαχόντες κατά σειρά βαθμολογίας του Πρακτικού Αξιολόγησης. 

 

Σημειώνεται ότι από την ψηφοφορία εξαιρέθηκε η Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής κα Δέσποινα Τσακίρη, καθώς συμμετείχε ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης της ανωτέρω 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
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Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων 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, 10 Ιανουαρίου 2020 

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 

 

Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 16848/27.11.2019 (ΑΔΑ: ΩΠ3Λ469Β7Δ-Π4Ι) Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, ορίσθηκαν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης: 

 

 Δέσποινα Τσακίρη, Καθηγήτρια , Πρόεδρος  

 Νικόλαος Φωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Γραμματέας 

 Μαρία Ξέστερνου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Μέλος  

 

 

σύμφωνα με την Απόφαση 22/26.11.2019 της 98ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 9Ρ3Ζ469Β7Δ-ΖΥΧ). Η ορισθείσα  Επιτροπή εξέτασε και αξιολόγησε 

τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 12-12-2019 (ημερομηνία λήξης 

αποστολής φακέλων των υποψηφίων), με συστημένη επιστολή ή απ’ ευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, 

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, για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο: «E - Sisifos : Ψηφιακό Χρονολόγιο της 

Κορινθιακής Λαογραφίας» (Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-05640) που εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. 

1897/4.6.2018 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με θέμα «Τροποποίηση της 

Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ««ΕΡΕΥΝΩ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών 

Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 

2014 – 2020. 

 

Αντικείμενο θέσης: 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδραστικής διαδικτυακής πύλης e-Sisifos με δομές της σχολικής 

εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενήλικων (τυπική και μη τυπική εκπαίδευση) με στόχο την αποτίμηση δράσεων 

των προαναφερθεισών δομών και τη βελτιστοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικότερα, 

συλλογή στοιχείων και εκπόνηση πορίσματος μελέτης σκοπιμότητας η οποία θα βασίζεται σε μια SWOT 

analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) που θα καταγράφει τα δυνατά και αδύναμα σημεία 

του προϊόντος με σκοπό τη βελτίωσή του, τα προβλήματα που υπάρχουν ή θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, 

καθώς και τις ευκαιρίες επεκτασιμότητας του. 

 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
 

 Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος 

τίτλος σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 Αναγνωρισμένος Διδακτορικός τίτλος σπουδών στα πεδία των Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών 

επιστημών.
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 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους) ή νόμιμη απαλλαγή από 

αυτές μέχρι το πέρας της σύμβασης. 

 

Διάρκεια σύμβασης 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 03/06/2020. Σε περίπτωση παράτασης, δύναται 

η σύμβαση - στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης - να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 

φυσικού αντικειμένου, χωρίς επιπλέον αμοιβή. 

 

 

Αμοιβή 

 

 

Η συνολική αμοιβή ορίζεται στις 20.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών 

νόμιμων κρατήσεων). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, σε ισόποσες δόσεις, μετά από κάθε 

υποβολή διμηνιαίας έκθεσης. 

Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα 

συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές-εργοδότη ασφαλισμένου. 

 
 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθοι φάκελοι υποψηφίων με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Υποψήφιος 

17575/09.12.2019 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

17760/10.12.2019 ΣΑΪΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

18134/12.12.2019 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

18337/13.12.2019 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 

 Μετά από μελέτη των φακέλων των κυρίων Καλογεράκη Παναγιώτη, Κόκκινου Θεόδωρου και 

Αγγελή Ευάγγελου, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει ότι οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες διαθέτουν 

τα απαιτούμενα προσόντα, ως εκ τούτου συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των 

επιπρόσθετων προσόντων. 

 

 

 Μετά από μελέτη του φακέλου της κυρίας Σαϊτη Αικατερίνης, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει ότι η 

συγκεκριμένη υποψηφιότητα δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, ως εκ τούτου αποκλείεται 

από τη διαδικασία αξιολόγησης των επιπρόσθετων προσόντων. 

 

 

 

Αξιολόγηση Επιπρόσθετων Προσόντων 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου του κυρίου Καλογεράκη Παναγιώτη, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα 

κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων και των αντιστοίχων συντελεστών στάθμισης της βαρύτητας κάθε 

κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
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Πιστοποιημένη 
ερευνητική εμπειρία 

τουλάχιστον 24 μηνών 
στο πεδίο της 

εκπαίδευσης (τυπικής ή 
μη τυπικής)       (35%) 

 

Πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 12 μηνών 

στη διαχειριστική 
υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων 
ή χρηματοδοτούμενων 

από ευρωπαϊκούς, 
διεθνείς ή ιδιωτικούς 
κοινωφελείς πόρους, 

δράσεων/ ερευνητικών ή 
πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων, σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα                                  
(25%) 

 

Πιστοποιημένη άριστη 
γνώση Αγγλικής 

γλώσσας (επίπεδο C2).              
(20%) 

 

Συνέντευξη  
(20%) 

 

Συνολική Βαθμολογία 
με εφαρμογή 
συντελεστών 

βαρύτητας 
 

Πιστοποιημένη 
ερευνητική εμπειρία  
μικρότερη των 24 
μηνών στο πεδίο της 
εκπαίδευσης (τυπικής ή 
μη τυπικής) 
βαθμολογείται με 0 
μονάδες. 
 
 
Πιστοποιημένη 
ερευνητική εμπειρία  
τουλάχιστον 24 μηνών 
στο πεδίο της 
εκπαίδευσης (τυπικής ή 
μη τυπικής) 
βαθμολογείται με 10 
μονάδες.  

 

Πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία 
μικρότερη των 12 μηνών 
στη διαχειριστική 
υποστήριξη, 
συγχρηματοδοτούμενων 
ή χρηματοδοτούμενων 
από ευρωπαϊκούς, 
διεθνείς, εθνικούς ή 
ιδιωτικούς κοινωφελείς 
πόρους, δράσεων/ 
ερευνητικών ή 
πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων, σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα, βαθμολογείται 
με 0 μονάδες. 
 

Πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 12 μηνών 

στη διαχειριστική 
υποστήριξη, 

συγχρηματοδοτούμενων 
ή χρηματοδοτούμενων 

από ευρωπαϊκούς, 
διεθνείς, εθνικούς ή 

ιδιωτικούς κοινωφελείς 
πόρους, δράσεων/ 

ερευνητικών ή 
πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων, σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα, βαθμολογείται 
με 10 μονάδες. 

Απουσία 
πιστοποιημένης 
άριστης γνώσης 
Αγγλικής γλώσσας 
(επίπεδο C2), 
βαθμολογείται με 0 
μονάδες. 
 
Πιστοποιημένη άριστη 

γνώση Αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο C2), 
βαθμολογείται με 10 

μονάδες. 

Δεξιότητες 
επικοινωνίας: 1 
μονάδα το μέγιστο. 
 
Κατανόηση 
αντικειμένου: 5 
μονάδες το μέγιστο. 
 
Συναφής τεχνική 
κατάρτιση: 3 μονάδες 
το μέγιστο. 
 
Δεξιότητες 
συνεργασίας: 1 μονάδα 
το μέγιστο. 

 

 
 

10 
 

10 10 
9,5 

(1+5+2,5+1) 
9,9 
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Μετά από μελέτη του φακέλου του κυρίου Κόκκινου Θεόδωρου, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα 

κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων και των αντιστοίχων συντελεστών στάθμισης της βαρύτητας κάθε 

κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

 
 
 

Πιστοποιημένη 
ερευνητική εμπειρία 

τουλάχιστον 24 μηνών 
στο πεδίο της 

εκπαίδευσης (τυπικής ή 
μη τυπικής)       (35%) 

 

Πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 12 μηνών 

στη διαχειριστική 
υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων 
ή χρηματοδοτούμενων 

από ευρωπαϊκούς, 
διεθνείς ή ιδιωτικούς 
κοινωφελείς πόρους, 

δράσεων/ ερευνητικών ή 
πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων, σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα                                  
(25%) 

 

Πιστοποιημένη άριστη 
γνώση Αγγλικής 

γλώσσας (επίπεδο C2).              
(20%) 

 

Συνέντευξη  
(20%) 

 

Συνολική Βαθμολογία 
με εφαρμογή 
συντελεστών 

βαρύτητας 
 

Πιστοποιημένη 
ερευνητική εμπειρία  
μικρότερη των 24 
μηνών στο πεδίο της 
εκπαίδευσης (τυπικής ή 
μη τυπικής) 
βαθμολογείται με 0 
μονάδες. 
 
 
Πιστοποιημένη 
ερευνητική εμπειρία  
τουλάχιστον 24 μηνών 
στο πεδίο της 
εκπαίδευσης (τυπικής ή 
μη τυπικής) 
βαθμολογείται με 10 
μονάδες.  

 

Πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία 
μικρότερη των 12 μηνών 
στη διαχειριστική 
υποστήριξη, 
συγχρηματοδοτούμενων 
ή χρηματοδοτούμενων 
από ευρωπαϊκούς, 
διεθνείς, εθνικούς ή 
ιδιωτικούς κοινωφελείς 
πόρους, δράσεων/ 
ερευνητικών ή 
πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων, σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα, βαθμολογείται 
με 0 μονάδες. 
 

Πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 12 μηνών 

στη διαχειριστική 
υποστήριξη, 

συγχρηματοδοτούμενων 
ή χρηματοδοτούμενων 

από ευρωπαϊκούς, 
διεθνείς, εθνικούς ή 

ιδιωτικούς κοινωφελείς 
πόρους, δράσεων/ 

Απουσία 
πιστοποιημένης 
άριστης γνώσης 
Αγγλικής γλώσσας 
(επίπεδο C2), 
βαθμολογείται με 0 
μονάδες. 
 
Πιστοποιημένη άριστη 

γνώση Αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο C2), 
βαθμολογείται με 10 

μονάδες. 

Δεξιότητες 
επικοινωνίας: 1 
μονάδα το μέγιστο. 
 
Κατανόηση 
αντικειμένου: 5 
μονάδες το μέγιστο. 
 
Συναφής τεχνική 
κατάρτιση: 3 μονάδες 
το μέγιστο. 
 
Δεξιότητες 
συνεργασίας: 1 μονάδα 
το μέγιστο. 
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ερευνητικών ή 
πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων, σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα, βαθμολογείται 
με 10 μονάδες. 

 
 

0 
 

 
0 

 
10 

 
 

0 
(Δεν προσήλθε) 

 

 
2 

 
 
 
Μετά από μελέτη του φακέλου του κυρίου Αγγελή Ευάγγελου, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι 

βάσει των ακολούθων κριτηρίων και των αντιστοίχων συντελεστών στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου 

(βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 
 
 

Πιστοποιημένη 
ερευνητική εμπειρία 

τουλάχιστον 24 μηνών 
στο πεδίο της 

εκπαίδευσης (τυπικής ή 
μη τυπικής)       (35%) 

 

Πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 12 μηνών 

στη διαχειριστική 
υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων 
ή χρηματοδοτούμενων 

από ευρωπαϊκούς, 
διεθνείς ή ιδιωτικούς 
κοινωφελείς πόρους, 

δράσεων/ ερευνητικών ή 
πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων, σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα                                  
(25%) 

 

Πιστοποιημένη άριστη 
γνώση Αγγλικής 

γλώσσας (επίπεδο C2).              
(20%) 

 

Συνέντευξη  
(20%) 

 

Συνολική Βαθμολογία 
με εφαρμογή 
συντελεστών 

βαρύτητας 
 

Πιστοποιημένη 
ερευνητική εμπειρία  
μικρότερη των 24 
μηνών στο πεδίο της 
εκπαίδευσης (τυπικής ή 
μη τυπικής) 
βαθμολογείται με 0 
μονάδες. 
 
 
Πιστοποιημένη 
ερευνητική εμπειρία  
τουλάχιστον 24 μηνών 
στο πεδίο της 
εκπαίδευσης (τυπικής ή 
μη τυπικής) 
βαθμολογείται με 10 
μονάδες.  

 

Πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία 
μικρότερη των 12 μηνών 
στη διαχειριστική 
υποστήριξη, 
συγχρηματοδοτούμενων 
ή χρηματοδοτούμενων 
από ευρωπαϊκούς, 
διεθνείς, εθνικούς ή 
ιδιωτικούς κοινωφελείς 
πόρους, δράσεων/ 
ερευνητικών ή 
πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων, σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα, βαθμολογείται 
με 0 μονάδες. 
 

Πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 12 μηνών 

Απουσία 
πιστοποιημένης 
άριστης γνώσης 
Αγγλικής γλώσσας 
(επίπεδο C2), 
βαθμολογείται με 0 
μονάδες. 
 
Πιστοποιημένη άριστη 

γνώση Αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο C2), 
βαθμολογείται με 10 

μονάδες. 

Δεξιότητες 
επικοινωνίας: 1 
μονάδα το μέγιστο. 
 
Κατανόηση 
αντικειμένου: 5 
μονάδες το μέγιστο. 
 
Συναφής τεχνική 
κατάρτιση: 3 μονάδες 
το μέγιστο. 
 
Δεξιότητες 
συνεργασίας: 1 μονάδα 
το μέγιστο. 
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στη διαχειριστική 
υποστήριξη, 

συγχρηματοδοτούμενων 
ή χρηματοδοτούμενων 

από ευρωπαϊκούς, 
διεθνείς, εθνικούς ή 

ιδιωτικούς κοινωφελείς 
πόρους, δράσεων/ 

ερευνητικών ή 
πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων, σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα, βαθμολογείται 
με 10 μονάδες. 

 
 

0 
 
 

10 10 
6 

(1+3+1+1) 
5,7 

 
 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 16848/27.11.2019), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς 

καμία επιφύλαξη, την επιλογή του κ. Παναγιώτη Καλογεράκη με συνολική βαθμολογία 9,9 βάσει των 

κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

 

Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον κύριο Παναγιώτη Καλογεράκη, προτείνονται κατά σειρά βαθμολογίας οι 

κάτωθι επιλαχόντες:  

1. κ. Αγγελής Ευάγγελος με συνολική βαθμολογία: 5,7 

2. κ Κόκκινος Θεόδωρος με συνολική βαθμολογία: 2 

 

 

 

 

Τρίπολη, 19 Δεκεμβρίου 2019 

 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Δέσποινα Τσακίρη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος 

2. Νικόλαος Φωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Γραμματέας  

3. Μαρία Ξέστερνου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Μέλος  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