
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Απόφαση 13/27.09.2022 

        Της 196ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 27-09-2022 

 

Την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 196η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21584/23.09.2022 

Πρόσκλησης και της από 26.09.2022 ορθής επανάληψης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

 

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης (φυσική παρουσία). 

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

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Κώτσιρας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Φωτόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Καστανιώτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό  μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Πετρόπουλος Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σχέσεων, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (φυσική παρουσία).   

         

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. Μακρής Ηλίας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

21. Σπυροπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

Απόντες:  

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

μέλος 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παφύλια, υπάλληλος 

ΙΔAΧ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 
Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:33 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  
 

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα 13: Αίτημα του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 

Αγαθών κ. Νικόλαου Ζαχαριά, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές 

στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών 

του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με κωδικό MIS 5047266 που υλοποιείται στο πλαίσιο της 

Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 

15284/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση πέντε (5) ανταποδοτικών 

υποτροφιών. (Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά)  

 

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

για το υπ΄ αριθμ. 21060/15.09.2022 αίτημα του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών κ. Νικόλαου Ζαχαριά, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου «Άριστες 
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Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των 

Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με κωδικό MIS 5047266 που 

υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», για έγκριση του 

Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 15284/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα:  

 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 21061/15.09.2022 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 15284/07.07.2022 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε πέντε (5) άτομα στην 

πόλη της Καλαμάτας, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπό την επίβλεψη του 

Εργοδότη-Φορέα, με αντικείμενο την Επιστημονική Έρευνα στους τομείς της Αρχαιομετρίας και της 

Ψηφιακής Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο του έργου «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική 

Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου 

Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με κωδικό MIS 5047266 που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 

της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020», όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος,  

 

β) τη σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων, με 

τους υποψήφιους με αριθμούς πρωτοκόλλου αίτησης 19629/29.08.2022, 19743/31.08.2022, 

19461/24.08.2022, 19777/31.08.2022, ως ακολούθως: 

 

ΘΕΣΗ: Ανταποδοτική υποτροφία εξάμηνης διάρκειας σε πέντε (5) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας. 

 

Προϋποθέσεις για Κατάθεση Υποψηφιοτήτων για Λήψη Ανταποδοτικής Υποτροφίας 

Σύμφωνα με την ενότητα Β του Άρθρου 15 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 6087 Β, 31.12.2020). Ειδικότερα, αφορά φοιτητές/ιες (ημεδαπής ή 

αλλοδαπής) προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ή υποψήφιους/ες διδάκτορες ή 

μεταδιδακτορικούς/ες ερευνητές/τριες. Για όλες τις κατηγορίες υποτροφιών οι υποψήφιοι δεν πρέπει να 

κατέχουν έμμισθη θέση «πλήρους απασχόλησης» στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα και δεν πρέπει να 

λαμβάνουν άλλη υποτροφία με την ιδιότητα προπτυχιακού φοιτητή ή μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψηφίου 

διδάκτορα ή μεταδιδάκτορα ερευνητή. Οι υπότροφοι μπορούν να αμείβονται συγχρόνως και ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες από άλλο έργο που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ, αρκεί να μην υπερβαίνουν σε συνολική απασχόληση τις 

143 ώρες το μήνα. 

 

Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες (500 ανθρωποώρες). Ως ενδεικτική 

ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ορίζεται η 01/11/2022. 

 

Αμοιβή: 2.500,00 € (Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ) 

 

Αντικείμενο: Επιστημονική Έρευνα στους τομείς της Αρχαιομετρίας και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας. Στο 

πλαίσιο της έρευνας ο ωφελούμενος / η ωφελούμενη θα υλοποιήσει έρευνα υψηλής σπουδαιότητας στο 

αντικείμενο που θα ορίζει στην υποβαλλόμενη πρόταση έρευνας και θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση 

κανόνων ορθής πρακτικής για τον εξοπλισμό αιχμής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας. Το αντικείμενο 
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περιλαμβάνει την κατάθεση εργαστηριακής αναφοράς στο πέρας της σύμβασης, συμμετοχή σε επιστημονικά 

συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (βάσει Α/Α  37, 38, 39, 40, 41 του Πίνακα Β.2 Ομάδας 

Έργου – Έκτακτο Προσωπικό, Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου 2 «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην 

Πολιτιστική Κληρονομιά» της Πράξης «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: 

Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5047266). 

 

Τόπος Απασχόλησης: Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στις εγκαταστάσεις 

του στην πόλη της Καλαμάτας υπό την επίβλεψη του Εργοδότη-Φορέα. 

 

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

διεύθυνση: elke@go.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 (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, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

 Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης 
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             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   
 
                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Ειδικής Πενταμελούς Επιστημονικής Επιτροπής στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 15284/07.07.2022 

  

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

1. Ν. Ζαχαριάς (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Ε.Υ. του έργου, Πρόεδρος. 

2. Α. Γ. Καρύδας – Αρχαιομετρία (Ερευνητής Α’, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος), Γραμματέας. 

3. Ι. Κακουλλή – Αρχαιομετρία (Καθηγήτρια, University of California - UCLA), Μέλος. 

4. Γ. Τσόκας – Ψηφιακή Τεχνολογία (Καθηγητής, ΑΠΘ), Αναπληρωματικό Μέλος (Το τακτικό μέλος Α. 

Σαρρής δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων). 

5. Θ. Κοτσιλιέρης – Ψηφιακή Τεχνολογία (Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), 

Αναπληρωματικό Μέλος (Το τακτικό μέλος Ι. Trinks δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω ανειλημμένων 

υποχρεώσεων). 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 17/27.07.2021 της 148ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των αιτήσεων και των 

δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 31/08/2022 στις 23:59 (ώρα 

Ελλάδος), αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) 

του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submissions.uop.gr, για την ανάθεση έργου - χορήγηση 

ανταποδοτικής υποτροφίας εξάμηνης διάρκειας σε πέντε (5) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας, στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπό την επίβλεψη του Εργοδότη-Φορέα, με 

αντικείμενο την Επιστημονική Έρευνα Επιστημονική Έρευνα στους τομείς της Αρχαιομετρίας και της 

Ψηφιακής Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην 

Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του 

Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας – MIS 5047266» (κωδικός αριθμός 80545) που εντάχθηκε με την υπ΄ αριθμ. 

6262/1415/Α2, Αθήνα 20/11/2020 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με θέμα «Ένταξη 

της Πράξης «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών 

και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047266 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. (ΑΔΑ: 

6Τ4Μ46ΜΤΛΡ-Μ6Χ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
 

Αντικείμενο Θέσης 

Επιστημονική Έρευνα στους τομείς της Αρχαιομετρίας και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας – Ανταποδοτική 

Υποτροφία. 

 

Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα 

 

➢ Εν ενεργεία υποψήφιος Διδάκτορας ή μεταδιδακτορικός ερευνητής σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή 

ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι έχουν 

υποβάλει αίτηση εγγραφής στον τρίτο κύκλο σπουδών και εκκρεμεί η σχετική απόφαση. Η συμμετοχή 

https://submissions.uop.gr/
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τους στη διαδικασία επιλογής θα τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς εγγραφής τους στο πρόγραμμα 

διδακτορικών σπουδών, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των υποψηφιοτήτων για την παρούσα θέση.  

➢ Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) ή νόμιμη απαλλαγή 

(αναβολή) από αυτές μέχρι το πέρας της σύμβασης (για τους Έλληνες πολίτες). 

Επιπρόσθετα Προσόντα 

 

➢ Ερευνητική πρόταση στο πεδίο της Αρχαιομετρίας / που μπορεί να εκπονηθεί στις εγκαταστάσεις του 

Εργαστήριου Αρχαιομετρίας.  

➢ Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ. 

➢ Δημοσιευμένες εργασίες συναφούς αντικειμένου. 

➢ Συμμετοχή (παρουσίαση) σε επιστημονικά συνέδρια συναφούς αντικειμένου. 

➢ Προϋπηρεσία / συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. 

 

Συνέντευξη (βλ. σημείωση 1) 

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Έξι (6) μήνες 

 

Αμοιβή 

2.500,00 € 

 

Σημειώσεις 

 

Σημείωση 1. Η επιτροπή επιλογής θα κατατάξει τους υποψήφιους με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής και 

θα καλέσει σε συνέντευξη τους 10 επικρατέστερους. Σε περίπτωση που στην τελευταία θέση ισοβαθμούν άνω 

του ενός υποψηφίου θα κληθούν για συνέντευξη όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. Βαθμολογία κάτω των 50 

βαθμών στη συνέντευξη σημαίνει πως δεν πληρούνται σε σημαντικό βαθμό καίριες για τη συγκεκριμένη θέση 

δεξιότητες και συνεπάγεται απόρριψη της υποψηφιότητας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι υποψήφιοι 

δύναται να υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (τεστ). 

 

Παρατηρήσεις 

Η ανάθεση που περιγράφεται στο παρόν έχει τη μορφή ανταποδοτικής υποτροφίας, όπως περιγράφεται στο 

σχετικό εδάφιο του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

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

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1. ******************  (Ηλεκτρονική Υποβολή) 18744/04.08.2022  

2. ****************** (Ηλεκτρονική Υποβολή) 19129/12.08.2022 

3. ****************** (Ηλεκτρονική Υποβολή) 19461/24.08.2022 

4. ****************** (Ηλεκτρονική Υποβολή) 19629/29.08.2022 

5. ****************** (Ηλεκτρονική Υποβολή) 19743/31.08.2022 

6. ****************** (Ηλεκτρονική Υποβολή) 19777/31.08.2022 

 

 

1. Μετά από μελέτη του φακέλου της ηλεκτρονικής αίτησης τ******************** (ΑΠ: 18744/04.08.2022) 

διαπιστώθηκε ότι * υποψήφιος σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε δεν τυγχάνει διδακτορικός 

ερευνητής αλλά είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (ΜΔΕ)  που εργάζεται ως  συντηρητής σε πρόγραμμα ισλαμικών 

χειρόγραφων για το Υπουργείου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Επιπλέον η ερευνητική πρόταση  που κατέθεσε 
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“Conservation and Preservation Process of an Islamic Jurisprudence Manuscript includes High  Acididty Papers 

back to 17th Century”, φαίνεται να αντιστοιχεί σε ερευνητικό πρόγραμμα που έχει ήδη υλοποιηθεί και για αυτό 

και αποκλείστηκε της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η Ειδική Πενταμελής Επιστημονική 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 

Εν ενεργεία υποψήφιος 

Διδάκτορας ή 

μεταδιδακτορικός ερευνητής 

σε Πανεπιστήμιο της 

ημεδαπής ή ομοταγούς 

αναγνωρισμένου ιδρύματος 

της αλλοδαπής. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΟΧΙ Στο φάκελο της αίτησης δεν υπάρχει 

βεβαίωση ότι είναι υποψήφιος 

διδάκτορας, αντίθετα διαθέτει μόνο 

μεταπτυχιακό τίτλο και μια βεβαίωση 

ότι εργάζεται στο Ανώτατο Συμβούλιο 

Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ως 

συντηρητής. 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους 

Έλληνες πολίτες) ή νόμιμη 

απαλλαγή (αναβολή) μέχρι 

το πέρας της σύμβασης. 

  

Απαλλάσσεται 

Σύνολο 100% O υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. 

 

 

2. Μετά από μελέτη του φακέλου της ηλεκτρονικής αίτησης τ******************* (ΑΠ: 19129/12.08.2022), 

διαπιστώθηκε ότι * υποψήφιος σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε δεν είναι εν ενεργεία 

μεταδιδακτορική ερευνήτρια  αλλά ότι έχει διδακτορικό από το 2020. Επιπλέον, στην υποβληθείσα ερευνητική 

πρόταση, με θέμα τη μελέτη χρωστικών, δεν αποσαφηνίζεται η ακριβής αναλυτική μεθοδολογία που πρόκειται 

να ακολουθηθεί για τη μελέτη χρωστικών. Επίσης, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα μνημεία ή δείγματα, από τα 

οποία θα προέλθουν οι υπό μελέτη χρωστικές. Συνολικά η πρόταση είναι ασαφής και άρα δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις υλοποίησης στα πλαίσια των ερευνητικών υποτροφιών ARISTEAS. Συγκεκριμένα, η Ειδική 

Πενταμελής Επιστημονική 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 

Εν ενεργεία υποψήφιος 

Διδάκτορας ή 

μεταδιδακτορικός ερευνητής 

σε Πανεπιστήμιο της 

ημεδαπής ή ομοταγούς 

αναγνωρισμένου ιδρύματος 

της αλλοδαπής. 

 ΟΧΙ Στο φάκελο της αίτησης δεν υπάρχει 

βεβαίωση ότι είναι ενεργή 

μεταδιδακτορική ερευνήτρια, αντίθετα 

διαθέτει διδακτορικό τίτλο από το 

2020 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους Έλληνες 

πολίτες) ή νόμιμη απαλλαγή 

(αναβολή) μέχρι το πέρας της 

σύμβασης. 

  

Απαλλάσσεται 
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Σύνολο 100% Η υποψήφια δεν πληροί τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. 

 

 

 

 

3. Μετά από μελέτη του φακέλου της ηλεκτρονικής αίτησης τ****************** (ΑΠ: 19461/24.08.2022), 

η Ειδική Πενταμελής Επιστημονική 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 

Εν ενεργεία υποψήφιος 

Διδάκτορας ή 

μεταδιδακτορικός ερευνητής 

σε Πανεπιστήμιο της 

ημεδαπής ή ομοταγούς 

αναγνωρισμένου ιδρύματος 

της αλλοδαπής. 

 ΝΑΙ Βεβαίωση ιδιότητας υποψηφίας 

διδάκτορος στο University of 

Nottingham.. 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους Έλληνες 

πολίτες) ή νόμιμη απαλλαγή 

(αναβολή) μέχρι το πέρας της 

σύμβασης. 

  

Απαλλάσσεται 

Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα 

Ερευνητική πρόταση στο 

πεδίο της Αρχαιομετρίας / 

που μπορεί να εκπονηθεί στις 

εγκαταστάσεις του 

Εργαστήριου Αρχαιομετρίας. 

40% 40% Η προτεινόμενη έρευνα, με θέμα 

«Scientific investigation of glass 

beads from the Mycenaean cemetery 

of Profitis Elias, Kompotades» 
δύναται να υλοποιηθεί με τις 

υποδομές του Εργαστηρίου 

Αρχαιομετρίας (εργαστηριακή μελέτη 

με SEM/EDS και XRD). Έχει 

προηγηθεί επαρκής μελέτη και 

καταγραφή των δειγμάτων. Υπάρχουν 

όλες οι απαραίτητες άδειες 

δειγματοληψίας και εργαστηριακής 

μελέτης. Συνολικά η πρόταση διαθέτει 

σημαντικά στοιχεία πρωτοτυπίας. 

Αποδεδειγμένη γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας. 

10% 10% Άριστη Γνώση - Μητρική Γλώσσα 

Συμμετοχή (παρουσίαση) σε 

επιστημονικά συνέδρια 

συναφούς αντικειμένου 

10% 0% Η υποψήφια δεν έχει συμμετοχή σε 

επιστημονικά συνέδρια συναφούς 

αντικειμένου. 

Δημοσιευμένες εργασίες 

συναφούς αντικειμένου. 

10% 0% Η υποψήφια δεν έχει δημοσιευμένες 

εργασίες συναφούς αντικειμένου. 

Προϋπηρεσία / συμμετοχή σε 

ερευνητικά προγράμματα 

10% 0% Η υποψήφια δεν έχει συμμετοχή σε 

ερευνητικά προγράμματα. 
Συνέντευξη 20% 20% Η υποψήφια διαθέτει επαρκή 
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επαγγελματική 

και άριστη επιστημονική 

κατάρτιση. 

Ως προς την προτεινόμενη έρευνα, η 

υποψήφια έχει ερευνήσει σε βάθος 

την υπό μελέτη πρόταση και διαθέτει 

επαρκή τεχνική 

κατάρτιση για την πλήρη και ορθή 

αξιοποίηση των ερευνητικών 

δεδομένων που θα προκύψουν κατά 

τη διάρκεια της έρευνας. 

Με βάση τα ανωτέρω, τα οποία 

συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, η Επιτροπή είναι 

πεπεισμένη για την καταλληλόλητα της 

υποψηφίας για το προβλεπόμενο έργο. 

Ως εκ τούτου έλαβε στη συνέντευξη τον 

μέγιστο βαθμό που ορίζεται από την 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

Σύνολο 100% 70%  

 

 

4. Μετά από μελέτη του φακέλου της ηλεκτρονικής αίτησης τ*********************************** (ΑΠ: 

19629/29.08.2022), η Ειδική Πενταμελής Επιστημονική 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 

Εν ενεργεία υποψήφιος 

Διδάκτορας ή 

μεταδιδακτορικός ερευνητής 

σε Πανεπιστήμιο της 

ημεδαπής ή ομοταγούς 

αναγνωρισμένου ιδρύματος 

της αλλοδαπής. 

 ΝΑΙ Βεβαίωση ιδιότητας ενεργής 

μεταδιδακτορικής ερευνήτριας από το 

ΑΠΘ 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους Έλληνες 

πολίτες) ή νόμιμη απαλλαγή 

(αναβολή) μέχρι το πέρας της 

σύμβασης. 

  

Απαλλάσσεται 

Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα 

Ερευνητική πρόταση στο 

πεδίο της Αρχαιομετρίας / 

που μπορεί να εκπονηθεί στις 

εγκαταστάσεις του 

Εργαστήριου Αρχαιομετρίας. 

40% 40% Η προτεινόμενη έρευνα, με τίτλο 

«Μείξη Εικόνων», εστιάζει στη 

συνδυαστική χρήση εικόνων 

τηλεπισκόπησης διαφορετικού τύπου 

για τον εντοπισμό αρχαιολογικών 

δομών και τη χαρτογράφηση 

αρχαιολογικών χώρων, με έμφαση 

στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου του 
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Νομού Μεσσηνίας. Η πρόταση 

δύναται να υλοποιηθεί με τις 

υποδομές του Εργαστηρίου 

Αρχαιομετρίας (UAV, Lidar, 

λογισμικά προγράμματα ανάλυσης 

εικόνων). Έχει προηγηθεί επαρκής 

μελέτη και καταγραφή των μνημείων. 

Συνολικά η πρόταση διαθέτει 

σημαντικά στοιχεία πρωτοτυπίας. 

Αποδεδειγμένη γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας. 

10% 10% Άριστη γνώση – Κάτοχος CPE από το 

University of Michigan (May 2005) 

Συμμετοχή (παρουσίαση) σε 

επιστημονικά συνέδρια 

συναφούς αντικειμένου 

10% 10% Δεκατέσσερις (14) παρουσιάσεις – 

ενδεικτικά:  
 
*************, Gregory N. Tsokas, 

Alexandros Stampolidis, (2021): 

‘Joint Interpretation of Dissimilar 

Geophysical Data from Philippi, N. 

Greece, Using the Curvelet 

Transform’. 11th Congress of Balkan 

Geophysical Society – SGAR, 10-14 

October 2021. 

 

***************, Petros Bogiatzis, 

Fraser Sturt, 2019: ‘Detection of 

Archaeological Sites using Artificial 

Intelligence and Deep Learning 

Algorithms’ AGU Fall Meeting 2019, 

NS42A-10. 

Δημοσιευμένες εργασίες 

συναφούς αντικειμένου. 

10% 10% Πέντε (5) δημοσιευμένες εργασίες – 

ενδεικτικά: 

 

**************, Gregory N. 

Tsokas, Alexandros Stampolidis, 

(2021): ‘Curvelet-Transform-Based 

Fusion: Application to Europos and 

Doriskos, N. Greece’ 14th 

International Conference of 

Archaeological Prospection, 8-11 

September 2021, Lyon, France  

 

*************, Gregory N. Tsokas, 

Maria Petrou (2017): ‘A Pixel-Based 

Semi-Stochastic Algorithm for the 

Registration of Geophysical Images. 

Archaeological Prospection’, 

https://doi.org/10.1002/arp.1578. 

Προϋπηρεσία / συμμετοχή σε 

ερευνητικά προγράμματα 

10% 10% * υποψήφια έχει συνολικά 20 μήνες 

συμμετοχή σε ερευνητικά 

προγράμματα, συγκεκριμένα: 
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8 Μήνες (01/09/2009 έως 

15/10/2009, 01/11/2009 έως 

30/04/2010 και 01/05/2010 έως 

15/05/2010 για το πρόγραμμα 

‘Network of Research 

Infrastructures for European 

Seismology (NERIES)’ 

 

10 Μήνες (01/07/2006 έως 

31/12/2006 και 01/06/2007 έως 

30/09/2007) για το πρόγραμμα 

‘Ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού 

Συστήματος για τη Διαχείριση των 

Φυσικών Καταστροφών στη 

Μεσόγειο’ 

 

2 Μήνες (01/04/2004 έως 

31/05/2004) για το πρόγραμμα 

‘Πρακτική Άσκηση του Τμήματος 

Γεωλογίας του ΑΠΘ’ 
Συνέντευξη 20% 20% * υποψήφια διαθέτει επαρκή 

επαγγελματική 

και άριστη επιστημονική 

κατάρτιση. 

Ως προς την προτεινόμενη έρευνα, η 

υποψήφια έχει ερευνήσει σε βάθος 

την υπό μελέτη πρόταση, 

έχει διαμορφώσει με πληρότητα τα 

ερευνητικά ερωτήματα και τους 

λόγους αξιοποίησης εκάστοτε 

τεχνικής και διαθέτει επαρκή τεχνική 

κατάρτιση για την πλήρη και ορθή 

αξιοποίηση των ερευνητικών 

δεδομένων που θα προκύψουν κατά 

τη διάρκεια της έρευνας. 

Με βάση τα ανωτέρω, τα οποία 

συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, η Επιτροπή είναι 

πεπεισμένη για την καταλληλόλητα 

τ** υποψηφίου για το προβλεπόμενο 

έργο. 

Ως εκ τούτου έλαβε στη συνέντευξη τον 

μέγιστο βαθμό που ορίζεται από την 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

Σύνολο 100% 100%  

 

 

5. Μετά από μελέτη του φακέλου της ηλεκτρονικής αίτησης τ************************** (ΑΠ: 

19743/31.08.2022), η Ειδική Πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων 
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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 

Εν ενεργεία υποψήφιος 

Διδάκτορας ή 

μεταδιδακτορικός ερευνητής 

σε Πανεπιστήμιο της 

ημεδαπής ή ομοταγούς 

αναγνωρισμένου ιδρύματος 

της αλλοδαπής. 

 ΝΑΙ Βεβαίωση ιδιότητας υποψήφιου 

διδάκτορα στο Universita degli Studi di 

Torino  

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους 

Έλληνες πολίτες) ή νόμιμη 

απαλλαγή (αναβολή) μέχρι 

το πέρας της σύμβασης. 

  

Απαλλάσσεται 

Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα 

Ερευνητική πρόταση στο 

πεδίο της Αρχαιομετρίας / 

που μπορεί να εκπονηθεί 

στις εγκαταστάσεις του 

Εργαστήριου 

Αρχαιομετρίας. 

40% 40% Η προτεινόμενη έρευνα, με θέμα 

“Mycenaean Glass in the Cretan 

context: Documentation, Digital 

Preservation and A Preliminary 

Archaeometric Characterisation of 

Mycenaean Glass Fragments”, δύναται 

να υλοποιηθεί με τις υποδομές του 

Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας 

(εργαστηριακή μελέτη με οπτική 

μικροσκοπία, χρωματόμετρο, SEM/EDS, 

XRF και 3d αποτύπωση). Έχει προηγηθεί 

επαρκής μελέτη και καταγραφή των 

δειγμάτων. Υπάρχουν όλες οι 

απαραίτητες άδειες δειγματοληψίας και 

εργαστηριακής μελέτης. Συνολικά η 

πρόταση διαθέτει σημαντικά στοιχεία 

πρωτοτυπίας. 

Αποδεδειγμένη γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας. 

10% 10% Άριστη γνώση – Κάτοχος αγγλόφωνου 

Μεταπτυχιακού Τίτλου (M.Sc. in 

Conservation Science - Joint Degree) 

Συμμετοχή (παρουσίαση) σε 

επιστημονικά συνέδρια 

συναφούς αντικειμένου 

10% 10% Δέκα (10) παρουσιάσεις – ενδεικτικά: 

 

‘Discontinuity and Revolution in the 

Context of 16th Century Cretan 

Byzantine Painting Traditions: In 

Search of possible Venetian Influences 

in the Availability, Selection and 

Application of Raw Materials’ 

*************, Rui Bordalo, Giacomo 

Chiari, Manolis Achladianakis, Klio 

Zervaki, Hilal Koksalan, Tiziana 

Cavaleri, Monica Gulmini, Roberto 
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Giustetto; 13th International Congress of 

Cretan Studies; (October2022)  

 

‘Archaeometric study of mortar samples 

from southern Portuga’, Luis Ferro, 

***********, Cristina Galacho, 

Patricia Moita, Sriradha Bhattacharya, 

José Mirão and Antonio Candeias, 1st 

Iberian Conference on the use of lime in 

art and built heritage. University of 

Évora, Portugal (October 2017) 

Δημοσιευμένες εργασίες 

συναφούς αντικειμένου. 

10% 10% Ο υποψήφιος έχει πέντε (5) 

δημοσιευμένες εργασίες –ενδεικτικά: 

 

*************, Luis Dias, Ana 

Manhita, Sérgio Martins, Ana Cardoso, 

António Candeias, ‘Tracking Old and 

New Colours: Material Study of 16th 

century mural paintings from Évora 

Cathedral (Southern Portugal), Colour 

Research and Application’ Wiley 

Publications, 2016: 

https://doi.org/10.1002/col.22040 

 

Gil M, Costa M, Cardoso A, Valadas S, 

*************, Bhattacharya S, Moita 

P, Candeias A. ‘On the Two Working 

Palettes of Almada Negreiros at DN 

Building in Lisbon (1939–1940): First 

Analytical Approach and Insight on the 

Use of Cd Based Pigment’. Heritage, 

2021; 4(4):4578-4595. 

https://doi.org/10.3390/heritage4040252 

Προϋπηρεσία / συμμετοχή 

σε ερευνητικά προγράμματα 

10% 0% ** υποψήφιος δεν έχει υποβάλλει 

βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά 

προγράμματα. 
Συνέντευξη 20% 20% *υποψήφιος διαθέτει επαρκή 

επαγγελματική 

και άριστη επιστημονική 

κατάρτιση. 

Ως προς την προτεινόμενη έρευνα,  

υποψήφια έχει ερευνήσει σε βάθος 

την υπό μελέτη πρόταση, 

έχει διαμορφώσει με πληρότητα τα 

ερευνητικά ερωτήματα και τους 

λόγους αξιοποίησης εκάστοτε 

τεχνικής και διαθέτει επαρκή τεχνική 

κατάρτιση για την πλήρη και ορθή 

αξιοποίηση των ερευνητικών 

δεδομένων που θα προκύψουν κατά 

τη διάρκεια της έρευνας. 
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Με βάση τα ανωτέρω, τα οποία 

συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, η Επιτροπή είναι πεπεισμένη 

για την καταλληλόλητα τ** υποψηφίου για 

το προβλεπόμενο έργο. 

Ως εκ τούτου έλαβε στη συνέντευξη τον 

μέγιστο βαθμό που ορίζεται από την 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

Σύνολο 100% 90%  

 

 

6. Μετά από μελέτη του φακέλου της ηλεκτρονικής αίτησης τ*********************************** (ΑΠ: 

19777/31.08.2022), η Ειδική Πενταμελής Επιστημονική 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 

Εν ενεργεία υποψήφιος 

Διδάκτορας ή 

μεταδιδακτορικός ερευνητής 

σε Πανεπιστήμιο της 

ημεδαπής ή ομοταγούς 

αναγνωρισμένου ιδρύματος 

της αλλοδαπής. 

 ΝΑΙ Βεβαίωση ιδιότητας υποψήφιας 

διδάκτορος στο Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους Έλληνες 

πολίτες) ή νόμιμη απαλλαγή 

(αναβολή) μέχρι το πέρας της 

σύμβασης. 

  

Απαλλάσσεται 

Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα 

Ερευνητική πρόταση στο 

πεδίο της Αρχαιομετρίας / 

που μπορεί να εκπονηθεί στις 

εγκαταστάσεις του 

Εργαστήριου Αρχαιομετρίας. 

40% 40% Η προτεινόμενη έρευνα, με θέμα «Η 

κοινωνική σημασία του χαλκού στον 

ανακτορικό οικισμό της Κάτω Ζάκρου 

μέσω μίας διεπιστημονικής 

προσέγγισης», δύναται να υλοποιηθεί 

με τις υποδομές του Εργαστηρίου 

Αρχαιομετρίας (εργαστηριακή μελέτη 

με οπτική μικροσκοπία και 

SEM/EDS). Έχει προηγηθεί επαρκής 

μελέτη και καταγραφή των μνημείων 

και των δειγμάτων. Υπάρχουν όλες οι 

απαραίτητες άδειες δειγματοληψίας 

και εργαστηριακής μελέτης. Συνολικά 

η πρόταση διαθέτει σημαντικά 

στοιχεία πρωτοτυπίας. 

Αποδεδειγμένη γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας. 

10% 10% Άριστη γνώση – Πτυχίο ECPE, από  

University of Michigan 7 (May 2019) 
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Συμμετοχή (παρουσίαση) σε 

επιστημονικά συνέδρια 

συναφούς αντικειμένου 

10% 0% Η υποψήφια δεν έχει συμμετοχές 

(παρουσιάσεις) σε επιστημονικά 

συνέδρια συναφούς αντικειμένου 

Δημοσιευμένες εργασίες 

συναφούς αντικειμένου. 

10% 0% Η υποψήφια δεν έχει δημοσιευμένες 

εργασίες συναφούς αντικειμένου. 

Προϋπηρεσία / συμμετοχή σε 

ερευνητικά προγράμματα 

10% 0% Η υποψήφια δεν έχει αποστείλει 

βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά 

προγράμματα 
Συνέντευξη 20% 20% Η υποψήφια 

άριστη επιστημονική 

κατάρτιση. 

Ως προς την προτεινόμενη έρευνα, η 

υποψήφια έχει ερευνήσει σε βάθος 

την υπό μελέτη πρόταση, 

έχει διαμορφώσει με πληρότητα τα 

ερευνητικά ερωτήματα και τους 

λόγους αξιοποίησης εκάστοτε 

τεχνικής και διαθέτει επαρκή τεχνική 

κατάρτιση για την πλήρη και ορθή 

αξιοποίηση των ερευνητικών 

δεδομένων που θα προκύψουν κατά 

τη διάρκεια της έρευνας. 

Με βάση τα ανωτέρω, τα οποία 

συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, η Επιτροπή είναι 

πεπεισμένη για την καταλληλόλητα της 

υποψηφίας για το προβλεπόμενο έργο. 

Ως εκ τούτου έλαβε στη συνέντευξη τον 

μέγιστο βαθμό που ορίζεται από την 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

Σύνολο 100% 70%  

 

 

Βάσει των ανωτέρω, η συνολική βαθμολογία και κατάταξη των ακολούθων έχει ως ακολούθως: 

 

Σειρά κατάταξης ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΑΠ Βαθμολογία 

1 *************************** (ΑΠ: 19629/29.08.2022) 100 

2 ************************* (ΑΠ: 19743/31.08.2022) 90 

3          ********************* (ΑΠ: 19461/24.08.2022) 70 

3 ************************ (ΑΠ: 19777/31.08.2022) 70 

Μη Εγκεκριμένη Αίτηση ************************ (ΑΠ: 18744/04.08.2022) - 

Μη Εγκεκριμένη Αίτηση **************** *********(ΑΠ: 19129/12.08.2022) - 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 15284/07.07.2022), 

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

Πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή 

τ************************ (ΑΠ:19629/29.08.2022) με συνολική βαθμολογία 100%, 

τ********************* (ΑΠ: 19743/31.08.2022) με συνολική βαθμολογία 90%, τ***************** 

(ΑΠ: 19461/24.08.2022) με συνολική βαθμολογία 70% και τ******************** (ΑΠ: 19777/31.08.2022) 
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με συνολική βαθμολογία 70%, ενώ απορρίπτει τις υποψηφιότητες τ************** (ΑΠ: 19129/12.08.2022) 

και τ************ (ΑΠ: 18744/04.08.2022) καθώς στερούνταν των τυπικών προσόντων για την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου - χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας εξάμηνης διάρκειας 

σε πέντε (5) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

υπό την επίβλεψη του Εργοδότη-Φορέα, με αντικείμενο την Επιστημονική Έρευνα Επιστημονική 

Έρευνα στους τομείς της Αρχαιομετρίας και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 

«Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και 

Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας – MIS 5047266» (κωδικός αριθμός 

80545) που εντάχθηκε με την υπ΄ αριθμ. 6262/1415/Α2, Αθήνα 20/11/2020 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με θέμα «Ένταξη της Πράξης «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική 

Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου 

Αρχαιομετρίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047266 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών 

στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. (ΑΔΑ: 6Τ4Μ46ΜΤΛΡ-Μ6Χ), 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Σε 

περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τους ανωτέρω υποψήφιους προτείνεται η επαναπροκήρυξη της θέσης, 

καθώς δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. 
 

Καλαμάτα, 14 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Τα μέλη της Ειδικής Πενταμελούς Επιστημονικής Επιτροπής 

 
Ν. Ζαχαριάς 

 

Α. Γ. Καρύδας  Ι. Κακουλλή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθηγητής (Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου) - Ε.Υ. του Έργου 

Πρόεδρος 

Αρχαιομετρία - Ερευνητής Α' 

(ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) 

Γραμματέας 

Αρχαιομετρία - Καθηγήτρια 

(University of California - UCLA) 

Μέλος 

 

 
Γ. Τσόκας 

 

Θ. Κοτσιλιέρης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακή Τεχνολογία - Καθηγητής 

(ΑΠΘ) 

 

Αναπληρωματικό Μέλος 

Ψηφιακή Τεχνολογία - Αναπλ. 

Καθηγητής (Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου) 

Αναπληρωματικό Μέλος 
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