
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Απόφαση 18/18.05.2021 
        Της 141ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 18-05-2021 

 

Την 18η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 141η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8820/14.05.2021 

Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος (φυσική 

παρουσία). 

2. Συρμακέσης Σπυρίδωνας, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και 

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης).  

3. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών, αναπληρώνει τον Καθηγητή κ. Θωμάκο Δημήτριο, λόγω μετακίνησής του στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με το ΦΕΚ 524/τ.Γ’/05.03.2021 (μέσω 

τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Καστανιώτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, 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 
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14. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

15. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

17. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

19. Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ως αναπληρωματικό μέλος του τέως Προέδρου της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Αναπληρωτή Καθηγητή 

Πετρόπουλου Δημήτριου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απών). 

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

μέλος (αιτιολογημένα απών). 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα). 

4. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος. 

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα). 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένοι, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα αναπληρωματικά 

μέλη: α) κ. Περδικάρης Παντελεήμων, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

και β) κ. Ρόχας Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής.  

 

Τα Πρακτικά τήρησε η αναπληρώτρια Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Ιωάννα 

Δελτούζου, υπάλληλος ΙΔΟΧ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

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:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Θέμα 18: Αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων κ. 

Πύρρου Παπαδημητρίου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου «Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για 

την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ» (K.A. 80565), στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων Erasmus+, για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 

6175/06.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά) 
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H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά ενημερώνει τα παρόντα μέλη 

για το υπ΄ αριθμ. 8490/10.05.2021 αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σχέσεων κ. Πύρρου Παπαδημητρίου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου «Harnessing the potential 

of digital tools to strengthen youth participation in EU democratic life» / «Αξιοποίηση των ψηφιακών 

εργαλείων για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ» (K.A. 80565), στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων Erasmus+, για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 

6175/06.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα: 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 8494/10.05.2021 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 6175/06.04.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στo πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«Harnessing the potential of digital tools to strengthen youth participation in EU democratic life» / 

«Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή της 

ΕΕ» (K.A. 80565), στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της 

παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και  

β) τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, ως εξής: 

ΘΕΣΗ 1.  Ανατίθεται στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 7547/21-4-2021, με αντικείμενο: 

«Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του IO2». 

Αντικείμενο: Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του IO2: IO2-A1 Action plan for the delivery of e-

course. Undertaken by the IO2 Leader and in line with the DoA and the Quality objectives and indicators set, 

this task entails the definition of a sub-tasks, methodology applied and templates used for the successful 

delivery of the Output. IO2 - A2 Open e-design workshops with youth and youth workers. To set up the pace 

and tune in to the needs, aspirations and characteristics of young people, the partnership will organise open e-

design workshops with youth and youth workers to shape the scope, objectives and themes of the designed 

course. There will be five (5) e-design workshops with the participation of 8-12 participants to allow for all 

views to be heard and the fruitful brainstorming of ideas. 

Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 9/2/2023 με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον παραταθεί η λήξη του έργου. 

Αμοιβή: 10.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). Σε 

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

συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εργοδοτικές 

εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

ΘΕΣΗ 2. Ανατίθεται στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 7548/21-4-2021, με αντικείμενο 

«Συμμετοχή στην τεχνική υλοποίηση των δράσεων του IO2». 

Αντικείμενο: Συμμετοχή στην τεχνική υλοποίηση των δράσεων του IO2: “IO2-A3 Development of the e-course 

(methods, themes, material). Feed in the knowledge accumulated through the development of the Toolkit, the 

fresh input accumulated during the e-design workshops, the partnership will put at work their expertise to 

develop the e-course (including methods, themes and materials). Content development entails: a) the 

development of all the thematic content and collection of required information b) storyboard development: 

integrating instructional methods and media elements. 

Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 9/2/2023 με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον παραταθεί η λήξη του έργου. 

Αμοιβή: 4080,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). Σε 

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

συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εργοδοτικές 
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εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

ΘΕΣΗ 3. Ανατίθεται στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 7549/21-4-2021, με αντικείμενο 

«Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του IO2 και ΙΟ3».  

Αντικείμενο: Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του IO2 και ΙΟ3:  

- IO2 - A2 Open e-design workshops with youth and youth workers. To set up the pace and tune in to the 

needs, aspirations and characteristics of young people, the partnership will organise open e-design workshops 

with youth and youth workers to shape the scope, objectives and themes of the designed course.  

- IO3 – A1 Conceptualising the #YouEU platform This first activity will delineate the scope, objectives sought 

and overall function of the #YouEU platform. Partners will collaborate and various concept online 

brainstorming meetings will take place in order to come up with the final blueprint of the #YouEU platform. 

Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 9/2/2023 με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης εφόσον παραταθεί η λήξη του έργου. 

Αμοιβή: 3.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). Σε 

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

συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εργοδοτικές 

εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

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

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

                     Τρίπολη, 18 Μαΐου 2021 

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 υπ’ αριθμ. 6175/6-4-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Στην Κόρινθο σήμερα 6 Mαίου 2021 συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. 38/16-2-2021 απόφαση της 133ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, (ΑΔΑ: ΡΡΔΖ469Β7Δ-5ΣΑ) για την ανάθεση έργου σε τρία (3)ατόμα, στο πλαίσιο 

του έργου με τίτλο: «Harnessing the potential of digital tools to strengthen youth participation 

in EU democratic life», με Project Reference Number: 020-3-ΕLO2-KA205-006730 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ERASMUS +, Key Action2 Cooperation for Innovation and the 

Exchange of Good Practices, και κωδικό αριθμό 80565, αποτελούμενη από τους :   

1. Παπαδημητρίου Πύρρο Αναπλ. Καθηγητή  

2. Κουτσούκη Νικήτα - Σπύρο, Αναπληρ. Καθηγητή 

3.Κλάψη Αντώνιο Επικ. Καθηγητή 
 

για την αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας που έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 6175/6-4-

2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την ανάθεση του σε τρία (3)ατόμα, στο πλαίσιο 

του έργου με τίτλο: «Harnessing the potential of digital tools to strengthen youth participation 

in EU democratic life», με Project Reference Number:  2020-3-ΕLO2-KA205-006730 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ERASMUS +, Key Action2 Cooperation for Innovation and the 

Exchange of Good Practices, και κωδικό αριθμό 80565, ως εξής: 

 

ΘΕΣΗ 1.  Ένα (1) άτομο με αντικείμενο: «Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του IO2». 

 

Αντικείμενο: Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του IO2: IO2-A1 Action plan for the 

delivery of e-course. Undertaken by the IO2 Leader and in line with the DoA and the 

Quality objectives and indicators set, this task entails the definition of a sub-tasks, 

methodology applied and templates used for the successful delivery of the Output. 

IO2 - A2 Open e-design workshops with youth and youth workers. To set up the pace 

and tune in to the needs, aspirations and characteristics of young people, the 

partnership will organise open e-design workshops with youth and youth workers to 

shape the scope, objectives and themes of the designed course. There will be five (5) 

e-design workshops with the participation of 8-12 participants to allow for all views to 

be heard and the fruitful brainstorming of ideas. 

 

Χρονική Διάρκεια:   Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 9/2/2023 με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον παραταθεί η λήξη του έργου. 

Αμοιβή:  10.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων 

κρατήσεων)  

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

ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες 

εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 
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Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πολυτεχνικής ή θετικής 

κατεύθυνσης (ΟΝ/ΟFF) 

Επιθυμητά 

Προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία – συμμετοχή σε τουλάχιστον 2 Εθνικά, 

Ευρωπαϊκά και Διασυνοριακά προγράμματα, 1 μόριο/μήνα με 

ανώτατο διάστημα εμπειρίας τους 30 μήνες  (Βαρύτητα: 30%) 

 Αποδεδειγμένη Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ. (Βαρύτητα: 10%) 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία 

βάσεων δεδομένων (Βαρύτητα: 20% (10% ανά έτος 

αποδεδειγμένης χρήσης των παραπάνω)) 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση σχεδιαστικών πακέτων και 

προγραμμάτων επίλυσης στατιστικών φορέων (Βαρύτητα: 15% 

(5% ανά έτος αποδεδειγμένης χρήσης των παραπάνω, με 

ανώτατο διάστημα εμπειρίας τα 3 έτη) 

Συνέντευξη 

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν το γνωστικό υπόβαθρο και θα 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα 

του κάθε υποψηφίου η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 

και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η 

πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η ικανότητα των 

υποψηφίων (Βαρύτητα: 25%) 

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η υποψηφιότητα από τον κ. ΤΣΙΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟ  με αρ.πρωτ. 7547/21-4-

2021.  

Μετά από τον σχετικό έλεγχο της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή 

εγκρίνει ως προς τα τυπικά προσόντα την  υποψηφιότητα ΤΣΙΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ  με αρ.πρωτ. 

7547/21-4-2021.  

και παραθέτει σύμφωνα με τα  κριτήρια της πρόσκλησης και τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας)  τα εξής:   
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Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πολυτεχνικής ή θετικής 

κατεύθυνσης (ΟΝ) 

 

Τσίρας Χαρίλαος  
Πιστοποιητικό αποφοίτησης τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

Τ.Ε. Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΤΕΙ Πειραιά 

Επιθυμητά 

Προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία – συμμετοχή σε τουλάχιστον 2 Εθνικά, 

Ευρωπαϊκά και Διασυνοριακά προγράμματα, 1 μόριο/μήνα με ανώτατο 

διάστημα εμπειρίας τους 30 μήνες  (Βαρύτητα: 30%) 

Τσιρας Χαρίλαος : 30% -Σύμβαση έργου ΚΜΟΠ 1/9/2017 ως 31/12/2020 

 

 Αποδεδειγμένη Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, βάσει κριτηρίων 

ΑΣΕΠ. (Βαρύτητα: 10%) 

Τσίρας Χαρίλαος : 10%-  Lower Univ.of Michigan 

 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία βάσεων 

δεδομένων (Βαρύτητα: 20% (10% ανά έτος αποδεδειγμένης χρήσης των 

παραπάνω)  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση σχεδιαστικών πακέτων και 

προγραμμάτων επίλυσης στατιστικών φορέων (Βαρύτητα: 15% (5% ανά 

έτος αποδεδειγμένης χρήσης των παραπάνω, με ανώτατο διάστημα 

εμπειρίας τα 3 έτη)   

 
Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ο υποψήφιος προσκλήθηκε με το 

αρ.7996/27-4-2021 έγγραφο σε συνέντευξη, στις 6-5-2021 και ώρα 11:00 πμ μέσω skype λόγω των 

συνθηκών της πανδημίας, τα αποτελέσματα της οποίας  έχουν ως εξής :  
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Συνέντευξη 

Στη συνέντευξη αξιολογήθηκε  το γνωστικό υπόβαθρο του υποψηφίου και 

θα δόθηκε  ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του 

Κρίθηκε ικανοποιητική η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας και 

ομαδικής εργασία του, η οργανωτική ικανότητα του και η πρωτοβουλία 

καθως και η ανάληψη ευθυνών και η ικανότητα του (Βαρύτητα: 25%) 

 

 

 
 

Συνολική βαθμολογική αξιολόγηση : 

Επιθυμητά προσόντα 40% 

Συνέντευξη  25%  

 65%  

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ 2. Ένα (1) άτομο με αντικείμενο «Συμμετοχή στην τεχνική υλοποίηση των δράσεων του 

IO2». 

 

Αντικείμενο:   Συμμετοχή στην τεχνική υλοποίηση των δράσεων του IO2: “IO2-A3 

Development of the e-course (methods, themes, material). Feed in the knowledge 

accumulated through the development of the Toolkit, the fresh input accumulated 

during the e-design workshops, the partnership will put at work their expertise to 

develop the e-course (including methods, themes and materials). Content development 

entails: a) the development of all the thematic content and collection of required 

information b) storyboard development: integrating instructional methods and media 

elements. 

 

Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 9/2/2023 με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον παραταθεί η λήξη του έργου. 

 

 

Αμοιβή:  4080,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων 

κρατήσεων)  

 

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

ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες 

εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 
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Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Οικονομικής ή Χρηματοοικονομικής Επιστήμης (ΟΝ) 

Επιθυμητά 

Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της 

Οικονομικής Διαχείρισης, Οικονομικής Ανάλυσης ή συναφές. 

(Βαρύτητα: 15%) 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημιουργία ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στα πλαίσια Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διασυνοριακών 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 1 μόριο/μήνα με ανώτατο 

διάστημα εμπειρίας τους 30 μήνες  (Βαρύτητα: 30%) 

 Αποδεδειγμένη Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, βάσει κριτηρίων 

ΑΣΕΠ. (Βαρύτητα: 10%) 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση moodle και articulate storyline για 

τη σχεδίαση / υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ψηφιακά 

μέσα (κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες σε λειτουργικά συστήματα iOS, 

Android) (Βαρύτητα: 20% (10% ανά έτος ενασχόλησης με το 

σχεδιασμό και δημιουργία των παραπάνω ψηφιακών υλικών, 

ανώτατο διάστημα εμπειρίας τα 2 έτη). 

Συνέντευξη 

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν το γνωστικό υπόβαθρο και θα δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του κάθε 

υποψηφίου η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, 

η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών 

και η ικανότητα των υποψηφίων (Βαρύτητα: 25%) 

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η υποψηφιότητα από τον κ. ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με αρ.πρωτ. 7548/21-

4-2021.  

Μετά από τον σχετικό έλεγχο της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή 

εγκρίνει ως προς τα τυπικά προσόντα την  υποψηφιότητα ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αρ.πρωτ. 

7548/21-4-2021.  

και παραθέτει σύμφωνα με τα  κριτήρια της πρόσκλησης και τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας)  τα εξής:   
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Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο Οικονομικής ή Χρηματοοικονομικής Επιστήμης (ΟΝ) 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 

Επιθυμητά 

Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της 

Οικονομικής Διαχείρισης, Οικονομικής Ανάλυσης ή συναφές. 

(Βαρύτητα: 15%)   

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημιουργία ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στα πλαίσια Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διασυνοριακών 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 1 μόριο/μήνα με ανώτατο διάστημα 

εμπειρίας τους 30 μήνες  (Βαρύτητα: 30%) 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :30% - Σύμβαση αορίστου χρόνου 

ΚΜΟΠ από 18/4/2005 

 Αποδεδειγμένη Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, βάσει κριτηρίων 

ΑΣΕΠ. (Βαρύτητα: 10%)  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση moodle και articulate storyline για 

τη σχεδίαση / υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ψηφιακά 

μέσα (κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες σε λειτουργικά συστήματα iOS, 

Android) (Βαρύτητα: 20% (10% ανά έτος ενασχόλησης με το σχεδιασμό 

και δημιουργία των παραπάνω ψηφιακών υλικών, ανώτατο διάστημα 

εμπειρίας τα 2 έτη). 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :20% - Σύμβαση  ΚΜΟΠ από 18/4/2005 

ως σημερα  

 

Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ο υποψήφιος προσκλήθηκε με το 

αρ7997/27-4-2021 έγγραφο σε συνέντευξη, στις 6-5-2021 και ώρα 11:15 πμ μέσω skype λόγω των 

συνθηκών της πανδημίας, τα αποτελέσματα της οποίας  έχουν ως εξής :  

Συνέντευξη 

Στη συνέντευξη αξιολογήθηκε ικανοποιητικά το γνωστικό υπόβαθρο του 

υποψηφίου. Δόθηκε  ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα και τον 

χαρακτήρα του στην πολύ καλή κρίση και διάθεση για ανάληψη 

πρωτοβουλιών με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επικοινωνιακές αρετές. O 

υποψήφιος απάντησε με επάρκεια σε όλες τις ερωτήσεις της επιτροπής  

        ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :25%  
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Συνολική βαθμολογική αξιολόγηση : 

Επιθυμητά προσόντα 50% 

Συνέντευξη  25% 

 75%  

 

ΘΕΣΗ 3. Ένα (1) άτομο με αντικείμενο «Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του IO2 και 

ΙΟ3». 

 

 

Αντικείμενο: Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του IO2 και ΙΟ3:  

- IO2 - A2 Open e-design workshops with youth and youth workers. To set up the pace and tune in to 

the needs, aspirations and characteristics of young people, the partnership will organise open e-

design workshops with youth and youth workers to shape the scope, objectives and themes of the 

designed course.  

- IO3 – A1 Conceptualising the #YouEU platform This first activity will delineate the scope, 

objectives sought and overall function of the #YouEU platform. Partners will collaborate and various 

concept online brainstorming meetings will take place in order to come up with the final blueprint of 

the #YouEU platform. 

 

 

Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 9/2/2023 με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον παραταθεί η λήξη του έργου. 

 

Αμοιβή:  3000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων 

κρατήσεων)  

 

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

ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες 

εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

 

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών  (ΟΝ/FF) 
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Επιθυμητά 

Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της στο 

γνωστικό αντικείμενο των Ευρωπαϊκών Σπουδών (Βαρύτητα: 

15%) 

  Αποδεδειγμένη εμπειρία / συμμετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και 

Διασυνοριακά προγράμματα 1 μόριο/μήνα με ανώτατο διάστημα 

εμπειρίας τους 30 μήνες  (Βαρύτητα: 30%) 

 Αποδεδειγμένη Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ. (Βαρύτητα: 10%) 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διαχείριση 

και υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διασυνοριακών 

προγραμμάτων καθώς επίσης και στη διοργάνωση σεμιναρίων, 

συνεδρίων και διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

προγραμμάτων για νέους. (Βαρύτητα: 20% (10% ανά έτος, με 

ανώτατο διάστημα εμπειρίας τα 2 έτη)) 

 

Συνέντευξη 

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν το γνωστικό υπόβαθρο και θα 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα 

του κάθε υποψηφίου η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 

και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η 

πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η ικανότητα των 

υποψηφίων (Βαρύτητα: 25%) 

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η υποψηφιότητα από τον κ. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ με αρ.πρωτ. 

7549/21-4-2021.  

Μετά από τον σχετικό έλεγχο της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή 

εγκρίνει ως προς τα τυπικά προσόντα την  υποψηφιότητα του κ. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

με αρ.πρωτ. 7549/21-4-2021.  

και παραθέτει σύμφωνα με τα  κριτήρια της πρόσκλησης και τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας)  τα εξής:   
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Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών  (ΟΝ) 

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ : Πτυχίο Πολιτικής 

Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ 
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Επιθυμητά 

Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της στο 

γνωστικό αντικείμενο των Ευρωπαϊκών Σπουδών (Βαρύτητα: 

15%) 

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ : 15% Μεταπτυχιακό στις 

Ευρωπαϊκές Σπουδές σχολής Διεθνών υποθέσεων με αναφορά στην 

Διεθνή Ασφάλεια Institut d’Edudes politiques de Paris/Sciences PO 

 

  Αποδεδειγμένη εμπειρία / συμμετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και 

Διασυνοριακά προγράμματα 1 μόριο/μήνα με ανώτατο διάστημα 

εμπειρίας τους 30 μήνες  (Βαρύτητα: 30%) 

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30% :  

ΚΜΟΠ 1/9/18 ως 30/1/2019, (5 μηνες) 

EXELIA EE 22/1/2019 ως 30/12/2020,(23 μήνες) 

ΚΜΟΠ από 4/1/2021 ως σήμερα (4 μηνες) 

 

 Αποδεδειγμένη Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ. (Βαρύτητα: 10%) 

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10% Proficiency Univ.of 

Michigan 

Dalf C2 Υπουργείο Εκπαίδευσης Γαλλίας 

 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διαχείριση 

και υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διασυνοριακών 

προγραμμάτων καθώς επίσης και στη διοργάνωση σεμιναρίων, 

συνεδρίων και διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

προγραμμάτων για νέους. (Βαρύτητα: 20% (10% ανά έτος, με 

ανώτατο διάστημα εμπειρίας τα 2 έτη) 

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20% : Βεβαίωση συμβασης 

έργου ΚΜΟΠ 1/9/18 ως 30/1/2019, Βεβαίωση σύμβασης έργου 

EXELIA EE 22/1/2019 ως 30/12/2020,Βεβαίωση  Σύμβασης 

εργασίας αορίστου χρόνου  ΚΜΟΠ από 4/1/2021 ως σήμερα 
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Συστατικές επιστολές  

Διπλωματική Ακαδημία Ιωάννης Οικονόμου πρέσβης 

Διπλωματική Ακαδημία Παντελής Καρκαμπάσης Πληρεξούσιος 

Υπουργός Α’ 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Ιωάννης Μώκος Υπολοχαγός (ΕΜ) 

 

Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ο υποψήφιος προσκλήθηκε με το 

αρ7998/27-4-2021 έγγραφο σε συνέντευξη, στις 6-5-2021 και ώρα 11:30 πμ μέσω skype λόγω των 

συνθηκών της πανδημίας, τα αποτελέσματα της οποίας  έχουν ως εξής :  

Συνέντευξη 

Στη συνέντευξη ο υποψήφιος απάντησε με επάρκεια σε όλες τις ερωτήσεις 

της επιτροπής και κατέγραψε υψηλά επίπεδα απαντήσεων σε όλους τους 

άξονες της συνέντευξης 

Έδειξε να έχει πλήρη και σαφή γνώση του αντικείμενου και είχε καλή 

κρίση και αντίληψη και διάθεση ανάληψη πρωτοβουλιών με υψηλό 

αίσθημα ευθύνης και επικοινωνιακές αρετές. 

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 25% 

 

 

Συνολική βαθμολογική αξιολόγηση : 

Επιθυμητά προσόντα 75% 

Συνέντευξη  25% 

 100% 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την αξιολόγηση  των αριθ. 

πρωτ.7547/21-4-21 αίτηση Τσίρα Χαρίλαου, αρ. πρωτ.7548/21-4-2021 Νικήτα Δημήτριου και 

αρ.πρ.7549/21-4-2021 Αλτιπαρμάκη Απόστολου, ως προς τα τυπικά προσόντα καθώς και τα επιπρόσθετα 

προσόντα και τη συνέντευξη, η τριμελής επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη τα εξής:  

 

1. Την ανάθεση έργου ΘΕΣΗ 1. : Ένα (1) άτομο με αντικείμενο: «Συμμετοχή στην υλοποίηση 

των δράσεων του IO2». 

 

Αντικείμενο: Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του IO2: IO2-A1 Action plan for the 

delivery of e-course. Undertaken by the IO2 Leader and in line with the DoA and the 

Quality objectives and indicators set, this task entails the definition of a sub-tasks, 
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methodology applied and templates used for the successful delivery of the Output. 

IO2 - A2 Open e-design workshops with youth and youth workers. To set up the pace 

and tune in to the needs, aspirations and characteristics of young people, the 

partnership will organise open e-design workshops with youth and youth workers to 

shape the scope, objectives and themes of the designed course. There will be five (5) 

e-design workshops with the participation of 8-12 participants to allow for all views to 

be heard and the fruitful brainstorming of ideas. 

 

Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 9/2/2023 με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον παραταθεί η λήξη του έργου. 

 

Αμοιβή:  10.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων 

κρατήσεων)  

 

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Harnessing the potential of digital tools to strengthen youth 

participation in EU democratic life», με Project Reference Number:  2020-3-ΕLO2-KA205-006730 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ERASMUS +, Key Action2 Cooperation for Innovation and the Exchange of 

Good Practices, και κωδικό αριθμό 80565 στoν  κ. ΤΣΙΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟ με συνολική βαθμολογία 65% ως 

μοναδικό υποψήφιο. 

 

2. Την ανάθεση έργου  ΘΕΣΗ 2.: Ένα (1) άτομο με αντικείμενο «Συμμετοχή στην τεχνική 

υλοποίηση των δράσεων του IO2». 

 

Αντικείμενο:   Συμμετοχή στην τεχνική υλοποίηση των δράσεων του IO2: “IO2-A3 

Development of the e-course (methods, themes, material). Feed in the knowledge 

accumulated through the development of the Toolkit, the fresh input accumulated during the 

e-design workshops, the partnership will put at work their expertise to develop the e-course 

(including methods, themes and materials). Content development entails: a) the development 

of all the thematic content and collection of required information b) storyboard development: 

integrating instructional methods and media elements. 

 

Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 9/2/2023 

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον παραταθεί η λήξη του έργου. 

 

Αμοιβή:  4080,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων 

κρατήσεων)  

 

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Harnessing the potential of digital tools to strengthen youth 

participation in EU democratic life», με Project Reference Number:  2020-3-ΕLO2-KA205-006730 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ERASMUS +, Key Action2 Cooperation for Innovation and the Exchange of 

Good Practices, και κωδικό αριθμό 80565 στoν  κ. ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με συνολική βαθμολογία 75% ως 

μοναδικό υποψήφιο. 

 

3. Την ανάθεση έργου για τη ΘΕΣΗ 3 : Ένα (1) άτομο με αντικείμενο «Συμμετοχή στην 

υλοποίηση των δράσεων του IO2 και ΙΟ3». 
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Αντικείμενο: Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του IO2 και ΙΟ3:  

- IO2 - A2 Open e-design workshops with youth and youth workers. To set up the pace and tune in to 

the needs, aspirations and characteristics of young people, the partnership will organise open e-

design workshops with youth and youth workers to shape the scope, objectives and themes of the 

designed course.  

- IO3 – A1 Conceptualising the #YouEU platform This first activity will delineate the scope, 

objectives sought and overall function of the #YouEU platform. Partners will collaborate and various 

concept online brainstorming meetings will take place in order to come up with the final blueprint of 

the #YouEU platform. 

 

 

Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 9/2/2023 με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον παραταθεί η λήξη του έργου. 

 

Αμοιβή:  3000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων 

κρατήσεων)  

 

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Harnessing the potential of digital tools to strengthen youth 

participation in EU democratic life», με Project Reference Number: 2020-3-ΕLO2-KA205-006730 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ERASMUS +, Key Action2 Cooperation for Innovation and the Exchange of 

Good Practices, και κωδικό αριθμό 80565 στoν  κ. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ με συνολική 

βαθμολογία 100% ως μοναδικό υποψήφιο. 

 

 

Τα μέλη της Επιτροπής 
 

 

1. Παπαδημητρίου Πύρρος, Αναπληρωτής καθηγητής 

 

2. Κουτσούκης Νικήτας - Σπύρος, Αναπληρωτής καθηγητής 

 

3. Κλάψης Αντώνιος  Επίκουρος καθηγητής 
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