
  

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Απόφαση 7/26.05.2021 
        Της 142ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 26-05-2021 

 

Την 26η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 142η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9261/24.05.2021 

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

μέλος (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. Περδικάρης Παντελεήμων, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Γιαννούλη Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

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. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

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. 

2. 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 (αιτιολογημένα 

απούσα). 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος. 

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

τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απών). 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απών). 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένη, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό μέλος 

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

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Όλγα Μπουσιούτη, μόνιμη 

διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 10:02 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Θέμα 7: Αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. 

Εμμανουήλ Γουάλλες, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου «Enhancing education programmes in Arts and 

Humanities via European STEM methods and tools», για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της 
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υπ΄ αριθμ. 6552/09.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (Εισηγητής: Επίκ. Καθηγητής 

Βασίλειος Πουλόπουλος) 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, δίνει το λόγο στον Επίκουρο  

Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κ. Βασίλειο Πουλόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα παρόντα 

μέλη για το υπ΄ αριθμ. 9002/18.05.2021 αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών κ. Εμμανουήλ Γουάλλες, για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 

6552/09.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα: 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 9003/18.05.2021 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 6552/09.04.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο του έργου 

«Enhancing education programmes in Arts and Humanities via European STEM methods and tools» (Κ.Α. 

80574), στο πλαίσιο των έργων ERASMUS+, CBHE-JP - Capacity Building in higher education - Joint Projects, 

όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και  

β) τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 6764/12-4-

2021, ως εξής: 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου 

Ειδικότητα: Ερευνητής 

Χρονική Διάρκεια 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση 

μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και έως τις 14/1/2024. 

Τόπος 

Ο τόπος εκτέλεσης της εργασίας είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πόλη της Τρίπολης ή 

διαδικτυακά προκειμένου να τηρούνται τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19. 

Αμοιβή 

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 500,00€ (συμπεριλαμβανομένων 

όλων των νόμιμων κρατήσεων ή κάθε άλλης επιβάρυνσης). 

Αντικείμενο:  

Το αντικείμενο της θέσης είναι «Administrative Support for the Development, Quality Plan, Dissemination and 

Exploitation» και περιλαμβάνει τη συμμετοχή στα πακέτα εργασίας WP1, WP2, WP3, WP4, WP5 με 

συνεισφορά στην υλοποίηση των ακόλουθων παραδοτέων: 

- Methodological online manual to exchange research and teaching methods in the field of digital 

humanities 

- Trainings for the Master degree programme developers 

- Multidisciplinary Master degree programme with international exchange opportunities 

- Development of the EU framework competences 

- Development of regional and international cooperation between universities, museums, galleries and 

other external stakeholders 

- International digital laboratory 

- Digitized artifacts, digital exhibitions and other projects accomplished by students during their 

internships in the international digital laboratory 

- Students exchange programme 

- Quality Assurance (QA) Plan 

- Quality Assurance (QA) Reports (Internal evaluation repots) 

ΑΔΑ: 6Μ55469Β7Δ-50Φ



  

 

- External Evaluation Report 

- Feedback and questionnaires analysis 

- Dissemination & Exploitation Plan 

- Project's brand and visual materials (posters, leaflets, brochures, etc) 

- Project website 

- Publishing of collaborative research papers and promotion articles 

- Online catalogue of digitized artifacts for further research and use in education and professional 

activities of project 

- Media and social media follow-up 

- Transnational Steering and Technical Committees Meetings 

- Progress reports on WPs implementation at online and face-to-face meetings; reports to EC. 

 

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: elke@uop.gr (με αποδεικτικό παράδοσης) 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, κατόπιν ραντεβού λόγω των 

προσωρινών προληπτικών μέτρων για την πανδημία (Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22131 

Τρίπολη, 2ος όροφος, Γραφείο Β8, τηλ. 2710 372130), εντός πέντε (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, 26 Μαΐου 2021 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

mailto:elke@uop.gr
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Humanities via European STEM methods and tools 

 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 6552/09.04.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

1. Βασίλειος Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, (Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

2.  Νικόλαος Τσελίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Γραμματέας) 

3.  Θεόδωρος Κοτσιλιέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος) 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 10/30.03.2021 της 137ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των αιτήσεων και των 

δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 24/4/2021, 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 στην πόλη της Τρίπολης ή διαδικτυακά προκειμένου να 

τηρούνται τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19, με αντικείμενο: «Administrative Support for the 

Development, Quality Plan, Dissemination and Exploitation», με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του έργου 

«Enhancing education programmes in Arts and Humanities via European STEM methods and tools» (Κ.Α. 

80574). 

 

Αντικείμενο θέσης 

Το αντικείμενο της θέσης είναι «Administrative Support for the Development, Quality Plan, Dissemination and 

Exploitation» και περιλαμβάνει τη συμμετοχή στα πακέτα εργασίας WP1, WP2, WP3, WP4, WP5 με συνεισφορά 

στην υλοποίηση των ακόλουθων παραδοτέων: 

- Methodological online manual to exchange research and teaching methods in the field of digital 

humanities 

- Trainings for the Master degree programme developers 

- Multidisciplinary Master degree programme with international exchange opportunities 

- Development of the EU framework competences 

- Development of regional and international cooperation between universities, museums, galleries and 

other external stakeholders 

- International digital laboratory 

- Digitized artifacts, digital exhibitions and other projects accomplished by students during their 

internships in the international digital laboratory 

- Students exchange programme 

- Quality Assurance (QA) Plan 

- Quality Assurance (QA) Reports (Internal evaluation repots) 

- External Evaluation Report 

- Feedback and questionnaires analysis 

- Dissemination & Exploitation Plan 

- Project's brand and visual materials (posters, leaflets, brochures, etc) 

- Project website 

- Publishing of collaborative research papers and promotion articles 

- Online catalogue of digitized artifacts for further research and use in education and professional 

activities of project 

- Media and social media follow-up 

- Transnational Steering and Technical Committees Meetings 

- Progress reports on WPs implementation at online and face-to-face meetings; reports to EC. 

ΑΔΑ: 6Μ55469Β7Δ-50Φ



  ARTEST  
Enhancing education programmes in Arts and 

Humanities via European STEM methods and tools 

 

  

 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

 

- Αναγνωρισμένος Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών. 

- Εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων. 

- Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ. 

- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές μέχρι το πέρας της σύμβασης 

(για τους άρρενες υποψηφίους). 

 

Επιπρόσθετα προσόντα 

 

- Πιστοποιημένη εμπειρία στην προώθηση και προβολή ερευνητικού έργου. 

- Αποδεδειγμένη γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ. 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 14/1/2024. 

 

Αμοιβή 

500 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. 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις (ή αιτήσεις) με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1. **************** 6764/12.04.2021 

2. **************** 7727/23.04.2011 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης με Α.Π. 6764/12.04.2021 η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα 

κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε 

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

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

Αναγνωρισμένος 

Πανεπιστημιακός τίτλος 

σπουδών 

NAI/OXI NAI Έγγραφο 2, Πτυχίο ΦΠΨ 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Εμπειρία στη διοικητική 

υποστήριξη ερευνητικών έργων 
NAI/OXI NAI Έγγραφο 6, Σύμβαση με τον ΕΛΚΕ 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με 

αντικείμενο τη γραμματειακή και 

διοικητική υποστήριξη υλοποίησης 

ερευνητικού έργου. 

Αποδεδειγμένη άριστη γνώση 

της αγγλικής γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

NAI/OXI NAI Έγγραφο 4, Certificate of 

Proficiency in English, από το 

University of Cambridge  
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Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

απαλλαγή από αυτές μέχρι το 

πέρας της σύμβασης 

NAI/OXI Δεν εφαρμόζεται  

Επιπρόσθετα προσόντα 

 Πιστοποιημένη εμπειρία 

στην προώθηση και προβολή 

ερευνητικού έργου 

40% 100 Έγγραφο 7, Κατοχή θέσης υπεύθυνου 

προβολής πανεπιστημιακού 

ερευνητικού εργαστηρίου από τις 

4/4/2017 έως σήμερα. 

Αποδεδειγμένη γνώση 

δεύτερης ευρωπαϊκής 

γλώσσας, βάσει κριτηρίων 

ΑΣΕΠ 

30% 60 Έγγραφο 5, Certificat de langue 

Française 

Συνέντευξη 30% 100 Σε συνέχεια της με ΑΠ 

8544/11.5.2021 πρόσκλησης του 

ΕΛΚΕ διενεργήθηκε η συνέντευξη 

μέσω Skype στις 13.5.2021. Στη 

διάρκεια της συνέντευξης 

αξιολογήθηκαν σημαντικές για τη 

θέση δεξιότητες, όπως ενδεικτικά η 

κατανόηση του αντικειμένου, η 

συναφής κατάρτιση, οι δεξιότητες 

επικοινωνίας και οι δεξιότητες 

συνεργασίας. 

Σύνολο 100% 88%  

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης με Α.Π. 7727/23.04.2011 η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα 

κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε 

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

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

Αναγνωρισμένος 

Πανεπιστημιακός τίτλος 

σπουδών 

NAI/OXI NAI Έγγραφο 3, Πτυχίο Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Εμπειρία στη διοικητική 

υποστήριξη ερευνητικών έργων 
NAI/OXI ΟΧΙ Από τα υποβληθέντα έγγραφα 

συνάγεται σημαντική διοικητική 

εμπειρία, δεν τεκμηριώνεται όμως 

εμπειρία συγκεκριμένα στη 

διοικητική υποστήριξη ερευνητικών 

έργων 
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Αποδεδειγμένη άριστη γνώση 

της αγγλικής γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

NAI/OXI NAI Έγγραφο 4, Level 3 Certificate in 

ESOL International από το 

LanguageCert  

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

απαλλαγή από αυτές μέχρι το 

πέρας της σύμβασης 

NAI/OXI Δεν εφαρμόζεται  

Επιπρόσθετα προσόντα 

 

Η Τριμελής Επιτροπή δεν προχωρά στην αξιολόγηση των επιπρόσθετων προσόντων για την αίτηση με Α.Π. 

7727/23.04.2011 διότι δεν πληρούνται τα τυπικά προσόντα. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 6552/09.04.2021.), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των αιτήσεων, η Τριμελής 

Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της **************** (ΑΠ 

αίτησης 6764/12.04.2021) με συνολική βαθμολογία 88.% βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών 

βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) 

άτομο στην πόλη της Τρίπολης ή διαδικτυακά προκειμένου να τηρούνται τα μέτρα προστασίας από τον 

COVID-19 , με αντικείμενο: «Administrative Support for the Development, Quality Plan, Dissemination 

and Exploitation.» με σύμβαση έργου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 

14/1/2021 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Enhancing education programmes in Arts and Humanities via 

European STEM methods and tools» (Κ.Α. 80574). Σε περίπτωση μη αποδοχής της ανάθεσης έργου δεν 

προτείνονται επιλαχόντες. 

 

 

Τρίπολη, 13 Μαΐου 2021 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 

1. Βασίλειος Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, (Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

 

2.  Νικόλαος Τσελίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Γραμματέας) 

 

 

3.  Θεόδωρος Κοτσιλιέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος) 
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