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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 254ης/17-09-2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Η Συνεδρίαση έγινε στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα.
Παρών με φυσική παρουσία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του
ΕΛΚΕ, Αν. Καθηγητής Κων. Καραμάνης
Ο Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Βασ. Κωστόπουλος και τα τακτικά μέλη, Ομότιμος
Καθηγητής Δημ. Μπούρος, Επικ. Καθηγητής Χρ. Τσούμας και Καθηγητής Γ.
Χατζηγεωργίου, συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.
Επίσης παρούσα η Αν. Προϊσταμένη του ΕΛΚΕ Κων. Βέτση.
.
.

ΘΕΜΑ 4ο - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
.
.
13. Έγκριση Πρακτικού Επιλογής προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο
«Boosting digital skills and competences for librarians in Europe (BIBLIO)», με
κωδικό 80038
Η Επιτροπή ενέκρινε το από 07-09-2020 Πρακτικό Επιλογής προσωπικού για σύναψη
σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Boosting digital skills and
competences for librarians in Europe (BIBLIO)», με κωδικό 80038, το οποίο χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αχ. Καμέα, ως
ακολούθως:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Πάτρα, 7/9/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Το παρόν Πρακτικό Επιλογής αφορά τέσσερις (04) ΘΕΣΕΙΣ για την ανάθεση έργου και
αναφέρονται χωριστά & ανά θέση οι αξιολογήσεις των υποψηφίων
Στην Πάτρα, σήμερα, 7/9/2020 και ώρα 10:00, συνήλθαν στα γραφεία του ΕΑΠ, ο Πρόεδρος
και τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, η οποία ορίστηκε με απόφαση της υπ’ αριθμ. 247 ης/2705-2020 Συνεδρίασης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), αποτελούμενη από τους κ.κ. Καμέα Αχιλλέα, Ε.Υ. του
Έργου & Καθηγητή ΕΑΠ ως πρόεδρο της επιτροπής και Βασιλειάδη Βασίλειο & Πιερρακέα
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Χρήστο, Μέλη ΣΕΠ ΕΑΠ ως μέλη της επιτροπής, προκειμένου να επιλέξουν τέσσερα (4)
άτομα σε τέσσερις (4) θέσεις για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80038 «Boosting
digital skills and competences for librarians in Europe (BIBLIO)»/1η διαδικασία/2020, το
οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστημονικό υπεύθυνο τον
Καθηγητή κ. Αχιλλέα Καμέα.

Η Επιτροπή Επιλογής, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την από 3/6/2020 & με ΑΔΑ: Ω0ΜΛ46ΨΖΣΘ-8ΥΙ αναρτημένη στη Δι@ύγεια Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΘΕΣΗ 1
1.1. Το γεγονός ότι ένας (1) υποψήφιος υπέβαλε εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας για
την ως άνω θέση της Πρόσκλησης, βάσει της §1, ήτοι οι:
ΘΕΣΗ 1: Ένας/Μία (1) Πτυχιούχος Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφοριακών Συστημάτων, με
έδρα την Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων Παραρτημάτων.
Υπό ανάθεση έργο:
Ένας/μία έμπειρος/η συνεργάτης/συνεργάτιδα στα κάτωθι αντικείμενα: συγγραφή αναφορών,
έρευνα αναγκών δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας στον τομέα των βιβλιοθηκών, σχεδιασμός
μεθοδολογίας και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού-MOOC και προβολή και διάχυση των
αποτελεσμάτων του έργου.

Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
Απασχόληση στα:
WP1 Project management and evaluation
WP2 Analysis of the skills needs on the labour market in the library sector
WP3 Identification and design of the VET curricula
WP4 Design and delivery of MOOC
WP5 Pilot-Delivering Vocational Curricula: Specialization course for library Professionals
WP6 Dissemination and exploitation of project results.
Συμμετοχή στα παραδοτέα/αποτελέσματα:
Ο3 Reports of the project meetings
Ο4 Intermediate and final reports
Ο5 Monitoring and Evaluation Plan (MEP)
Ο7 Report on the skills supply and demand of the library sector
Ο8 Emerging job role profiles in the library sector
Ο9 Modular VET curricula
Ο10 Methodology for realizing VET curricula
Ο11 Digital OERs
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R4.1 MOOC
O20 Project website
O21 Project leaflet
O22 Project dissemination events.
______________________________________________________________________________
Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες από την υπογραφή της και έως 31/12/2020, με δυνατότητα
ανανέωσης.
Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου,
σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και ανέρχεται σε συνολικό ποσό έως 3.744,00€
μικτά.
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΧΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
1.2. Το γεγονός ότι τα προσόντα της ως άνω θέσης ήταν καθορισμένα στην αναρτημένη στη
Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει της §1, ως εξής:
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απαραίτητα προσόντα (=On/Off)
Συνεκτιμώμενα προσόντα (=Με μονάδες)
 Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και
 Τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της
Πληροφοριακών Συστημάτων.
βιβλιοθηκονομίας με έμφαση στη ψηφιοποίηση
έντυπου υλικού.
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
σε αντικείμενο συναφές με Διοίκηση  Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης διαδικτυακών
Επιχειρήσεων
εργαλείων ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών
ενδεικτικά αναφέρονται Joomla, Wordpress,
flash, DreamWeaver).
 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου
Γ2/C2)
 Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών οδηγών και
αναφορών.
1.3. Το γεγονός ότι τα κριτήρια επιλογής/μονάδες της ως άνω θέσης ήταν καθορισμένα στην
αναρτημένη στη Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει της §1, ως εξής:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ
Κριτήρια
1. Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφοριακών Συστημάτων.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με
Διοίκηση Επιχειρήσεων.
3. Τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της βιβλιοθηκονομίας
με έμφαση στη ψηφιοποίηση έντυπου υλικού.
4. Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης διαδικτυακών εργαλείων
ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών ενδεικτικά αναφέρονται
Joomla, Wordpress, flash, DreamWeaver).
5. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
 Άριστη
 Πολύ καλή
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On / Off
On / Off
max 60
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 Καλή
6. Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών οδηγών και αναφορών.

Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμώμενων προσόντων
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
1. Προσωπική συνέντευξη
Συνολική βαθμολόγηση επιπλέον συνεκτιμώμενων προσόντων
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 5
max 12
(1 μονάδα για κάθε μήνα
εμπειρίας και μέχρι 1 έτος)
Max 94
max 20
Max 20
ΜΑΧ 114

1.4. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν υποψήφιοι που δεν πληρούσαν τα προσόντα & κριτήρια
επιλογής ΟΝ/OFF της ως άνω θέσης, όπως αυτά καθορίζονταν στην αναρτημένη στη
Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει των §§1.2-1.3.
1.5. Το γεγονός ότι ένας (1) υποψήφιος πληρούσε τα προσόντα & κριτήρια επιλογής ΟΝ/OFF
της ως άνω θέσης, όπως αυτά καθορίζονταν στην αναρτημένη στη Δι@ύγεια Πρόσκληση,
βάσει των §§1.2-1.3, ήτοι οι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ON/OFF
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΧΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
1.6. Το γεγονός ότι συνέταξε τον παρακάτω πίνακα σε σειρά κατάταξης, χωρίς διενέργεια
συνέντευξης, βάσει των §§1, 1.5, ως εξής:

Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

1

2

3

4

5

6

ΣΥΝΟΛΟ

ON

ON

60

12

10

12

94

1.7. Το γεγονός ότι δεν κλήθηκε σε συνέντευξη ο υποψήφιος, βάσει των §§1, 1.5, 1.6, ως
έκρινε η επιτροπή ως έχει δικαίωμα βάσει των αναφερομένων στην ενότητα Θ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ/ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ της εν λόγω προκήρυξης. Σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην ενότητα Θ’, σε περίπτωση που η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, οι
υποψήφιοι/ες με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη των 75 μονάδων μπορεί να κληθούν σε
συνέντευξη συνολικής βαθμολογίας 20 μονάδων. Σε αυτή την περίπτωση ο μοναδικός
υποψήφιος πληροί αυτό το κριτήριο. Βάσει της ανάλυσης των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών της, η Επιτροπή κρίνει ότι ο υποψήφιος διαθέτει, εκτός των απαραιτήτων
τυπικών προσόντων, και όλα τα απαραίτητα ποιοτικά προσόντα για την πλήρωση της θέσης
και δεν θεωρεί απαραίτητη τη χρήση του δικαιώματος της συνέντευξης.
1.8. Το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε η σύνταξη πίνακα σε σειρά κατάταξης, λαμβανομένης
υπόψη και της συνέντευξης βάσει της §1.7.
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Kαι αποφάσισε να προτείνει στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Α.Π.:
Για τη Θέση 1 τον:
κ.… ΧΙΩΤΗ ΘΩΜΑ..,
___________________________________________________________________________
ΘΕΣΗ 2
2.1. Το γεγονός ότι μία (1) υποψήφια υπέβαλε εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας για την
ως άνω θέση της Πρόσκλησης, βάσει της §1, ήτοι οι:
ΘΕΣΗ 2: Ένας/Μία (1) Πτυχιούχος ΑΕΙ Καλών Τεχνών ή συναφές, με έδρα την Έδρα
ΕΑΠ/Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων Παραρτημάτων.
Υπό ανάθεση έργο:
Ένας/ Μία έμπειρος/ έμπειρη συνεργάτης/ συνεργάτιδα στα κάτωθι αντικείμενα: σχεδιασμός
μεθοδολογίας και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού-MOOC συμπεριλαμβανομένης της
αναζήτησης και χρήσης OERs και της πιλοτικής εφαρμογή του με θεματική το χώρο της
βιβλιοθηκονομίας και στην προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
Απασχόληση στα:
WP1 Project management and evaluation
WP2 Analysis of the skills needs on the labour market in the library sector
WP3 Identification and design of the VET curricula
WP4 Design and delivery of MOOC
WP5 Pilot-Delivering Vocational Curricula: Specialization course for library Professionals
WP6 Dissemination and exploitation of project results
Συμμετοχή στα παραδοτέα/αποτελέσματα:
Ο3 Reports of the project meetings
Ο4 Intermediate and final reports
Ο5 Monitoring and Evaluation Plan (MEP)
Ο7 Report on the skills supply and demand of the library sector
Ο8 Emerging job role profiles in the library sector
Ο9 Modular VET curricula
010 Methodology for realizing VET curricula
Ο11 Digital OERs
R4.1 MOOC
O20 Project website
O21 Project leaflet.
O22 Project dissemination events.
______________________________________________________________________________
Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες από την υπογραφή της και έως 31/12/2020, με δυνατότητα
ανανέωσης.
Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου,
σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και ανέρχεται σε συνολικό ποσό έως 2.908,8
ευρώ μικτά.
α/α Ονοματεπώνυμο
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1

ΛΙΛΛΗ ΜΟΝΙΚΑ

2.2. Το γεγονός ότι τα προσόντα της ως άνω θέσης ήταν καθορισμένα στην αναρτημένη στη
Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει της §1, ως εξής:
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απαραίτητα προσόντα (=On/Off)
Συνεκτιμώμενα προσόντα (=Με μονάδες)
 Πτυχίο ΑΕΙ Καλών Τεχνών ή συναφές
 Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
με αντικείμενο εικαστικά και καλές τέχνες
 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε
Πληροφορική/Πληροφοριακά
 Πιστοποίηση επιμόρφωσης ΤΠΕ
Συστήματα/Νέες Τεχνολογίες
 Γνώση αγγλικής γλώσσας
 Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών οδηγών
και αναφορών.
2.3. Το γεγονός ότι τα κριτήρια επιλογής/μονάδες της ως άνω θέσης ήταν καθορισμένα στην
αναρτημένη στη Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει της §1, ως εξής:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ
Κριτήρια
1. Πτυχίο ΑΕΙ Καλών Τεχνών ή συναφές.
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε
Πληροφορική/Πληροφοριακά Συστήματα/Νέες
Τεχνολογίες.
3. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών με
αντικείμενο εικαστικά και καλές τέχνες

4. Πιστοποίηση επιμόρφωσης ΤΠΕ
5. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
 Άριστη
 Πολύ καλή
 Καλή
6. Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών οδηγών και
αναφορών.

Βαθμολογία κριτηρίων
On / Off
On / Off

max 60
(36 μονάδες για τουλάχιστον 3 έτη
και 1 μονάδα για κάθε μήνα
εμπειρίας από το 3ο έτος και μέχρι
το 5ο)
15
max 10
 10
 8
 5
max 12
(1 μονάδα για κάθε μήνα
εμπειρίας και μέχρι 1 έτος)
Max 97

Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμώμενων προσόντων
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
1. Προσωπική συνέντευξη
max 20
Συνολική βαθμολόγηση επιπλέον συνεκτιμώμενων
Max 20
προσόντων
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΧ 117
2.4. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν υποψήφιοι που δεν πληρούσαν τα προσόντα & κριτήρια
επιλογής ΟΝ/OFF της ως άνω θέσης, όπως αυτά καθορίζονταν στην αναρτημένη στη
Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει των §§2.2-2.3.
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ΑΔΑ: 6ΦΜΘ46ΨΖΣΘ-ΔΨΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΦΜ: 997239923, ΔΟΥ: Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ
Παρ. Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, Πάτρα
email: elke@eap.gr Fax: 2610 367111

2.5. Το γεγονός ότι μία (1) υποψήφια πληρούσε τα προσόντα & κριτήρια επιλογής ΟΝ/OFF
της ως άνω θέσης, όπως αυτά καθορίζονταν στην αναρτημένη στη Δι@ύγεια Πρόσκληση,
βάσει των §§2.2-2.3, ήτοι οι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ON/OFF
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΛΙΛΛΗ ΜΟΝΙΚΑ
2.6. Το γεγονός ότι συνέταξε τον παρακάτω πίνακα σε σειρά κατάταξης, χωρίς διενέργεια
συνέντευξης, βάσει των §§1, 2.5, ως εξής:

Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΙΛΛΗ ΜΟΝΙΚΑ

1

2

3

4

5

6

ΣΥΝΟΛΟ

ON

ON

60

15

10

6
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2.7. Το γεγονός ότι δεν κλήθηκε σε συνέντευξη η υποψήφια, βάσει των §§1, 2.5, 2.6, ως
έκρινε η επιτροπή ως έχει δικαίωμα βάσει των αναφερομένων στην ενότητα Θ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ/ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ της εν λόγω προκήρυξης. Σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην ενότητα Θ’, σε περίπτωση που η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, οι
υποψήφιοι/ες με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη των 75 μονάδων μπορεί να κληθούν σε
συνέντευξη συνολικής βαθμολογίας 20 μονάδων. Σε αυτή την περίπτωση η μοναδική
υποψήφια πληροί αυτό το κριτήριο. Βάσει της ανάλυσης των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών της, η Επιτροπή κρίνει ότι η υποψήφια διαθέτει, εκτός των απαραιτήτων
τυπικών προσόντων, και όλα τα απαραίτητα ποιοτικά προσόντα για την πλήρωση της θέσης
και δεν θεωρεί απαραίτητη τη χρήση του δικαιώματος της συνέντευξης.
2.8. Το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε η σύνταξη πίνακα σε σειρά κατάταξης, λαμβανομένης
υπόψη και της συνέντευξης βάσει της §2.7.
Kαι αποφάσισε να προτείνει στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Α.Π.:
Για τη Θέση 2 την:
κα. … ΛΙΛΛΗ ΜΟΝΙΚΑ..,
___________________________________________________________________________
ΘΕΣΗ 3
3.1. Το γεγονός ότι μία (1) υποψήφια υπέβαλε εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας για την
ως άνω θέση της Πρόσκλησης, βάσει της §1, ήτοι οι:
ΘΕΣΗ 3: Ένας/Μία (1) Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών, με έδρα την Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα,
συμπεριλαμβανομένων Παραρτημάτων.
Υπό ανάθεση έργο:
Ε 130.1.3/1.1η
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ΑΔΑ: 6ΦΜΘ46ΨΖΣΘ-ΔΨΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΦΜ: 997239923, ΔΟΥ: Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ
Παρ. Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, Πάτρα
email: elke@eap.gr Fax: 2610 367111

Οργάνωση και συντονισμός δράσεων υλοποίησης του έργου καθώς και οργάνωση και εκτέλεση
δράσεων δικτύωσης, ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου.

Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
Απασχόληση στα:
WP1 Project management and evaluation
WP4 Design and delivery of MOOC
WP6 Dissemination and exploitation of project results.
Συμμετοχή στα παραδοτέα/αποτελέσματα:
R1 Partnership agreement
R2 Project management handbook
R3 Reports of the project meetings
R4 Intermediate and final reports
R5 Monitoring and Evaluation Plan (MEP)
R4.1 MOOC
R20 Project website
R21 Project leaflet
R22 Project dissemination events.
______________________________________________________________________________
Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες από την υπογραφή της και έως 31/12/2020, με δυνατότητα
ανανέωσης.
Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου,
σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και ανέρχεται σε συνολικό ποσό έως 7.296,00€
μικτά.
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
3.2. Το γεγονός ότι τα προσόντα της ως άνω θέσης ήταν καθορισμένα στην αναρτημένη στη
Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει της §1, ως εξής:
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απαραίτητα προσόντα (=On/Off)
Συνεκτιμώμενα προσόντα (=Με μονάδες)
 Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών
 Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία στο
αντικείμενο της διαχείρισης έργων.
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε
αντικείμενο συναφές με Κοινωνικές
 Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία σε
Πολιτικές
θέματα ενσωμάτωσης και
καταπολέμησης διακρίσεων.
 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
(επιπέδου Γ2/C2)
 Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών
οδηγών και αναφορών.
3.3. Το γεγονός ότι τα κριτήρια επιλογής/μονάδες της ως άνω θέσης ήταν καθορισμένα στην
αναρτημένη στη Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει της §1, ως εξής:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ
Κριτήρια
Ε 130.1.3/1.1η
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ΑΔΑ: 6ΦΜΘ46ΨΖΣΘ-ΔΨΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΦΜ: 997239923, ΔΟΥ: Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ
Παρ. Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, Πάτρα
email: elke@eap.gr Fax: 2610 367111

1. Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές
με Κοινωνικές Πολιτικές
3. Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της
διαχείρισης έργων

On / Off
On / Off
max 36
(1 μονάδα για κάθε μήνα
εμπειρίας και μέχρι 3 έτη)
max 36
(1 μονάδα για κάθε μήνα
εμπειρίας και μέχρι 3 έτη)
max 10
 10
 8
 5
max 12
(1 μονάδα για κάθε μήνα
εμπειρίας και μέχρι 1 έτος)
Max 94

4. Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία σε θέματα ενσωμάτωσης
και καταπολέμησης διακρίσεων
5. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
 Άριστη
 Πολύ καλή
 Καλή
6. Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών οδηγών και αναφορών.

Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμώμενων προσόντων
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
1. Προσωπική συνέντευξη
Συνολική βαθμολόγηση επιπλέον συνεκτιμώμενων προσόντων
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

max 20
Max 20
ΜΑΧ 114

3.4. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν υποψήφιοι που δεν πληρούσαν τα προσόντα & κριτήρια
επιλογής ΟΝ/OFF της ως άνω θέσης, όπως αυτά καθορίζονταν στην αναρτημένη στη
Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει των §§3.2-3.3.
3.5. Το γεγονός ότι μία (1) υποψήφια πληρούσε τα προσόντα & κριτήρια επιλογής ΟΝ/OFF
της ως άνω θέσης, όπως αυτά καθορίζονταν στην αναρτημένη στη Δι@ύγεια Πρόσκληση,
βάσει των §§3.2-3.3, ήτοι οι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ON/OFF
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
3.6. Το γεγονός ότι συνέταξε τον παρακάτω πίνακα σε σειρά κατάταξης, χωρίς διενέργεια
συνέντευξης, βάσει των §§1, 3.5, ως εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

2

3

4

5

6

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΝ

ΟΝ

36

36

8

12
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3.7. Το γεγονός ότι δεν κλήθηκε σε συνέντευξη η υποψήφια, βάσει των §§1, 3.5, 3.6, ως
έκρινε η επιτροπή ως έχει δικαίωμα βάσει των αναφερομένων στην ενότητα Θ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ε 130.1.3/1.1η
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ΑΔΑ: 6ΦΜΘ46ΨΖΣΘ-ΔΨΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΦΜ: 997239923, ΔΟΥ: Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ
Παρ. Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, Πάτρα
email: elke@eap.gr Fax: 2610 367111

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ/ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ της εν λόγω προκήρυξης. Σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην ενότητα Θ’, σε περίπτωση που η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, οι
υποψήφιοι/ες με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη των 75 μονάδων μπορεί να κληθούν σε
συνέντευξη συνολικής βαθμολογίας 20 μονάδων. Σε αυτή την περίπτωση η μοναδική
υποψήφια πληροί αυτό το κριτήριο. Βάσει της ανάλυσης των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών της, η Επιτροπή κρίνει ότι η υποψήφια διαθέτει, εκτός των απαραιτήτων
τυπικών προσόντων, και όλα τα απαραίτητα ποιοτικά προσόντα για την πλήρωση της θέσης
και δεν θεωρεί απαραίτητη τη χρήση του δικαιώματος της συνέντευξης.
3.8. Το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε η σύνταξη πίνακα σε σειρά κατάταξης, λαμβανομένης
υπόψη και της συνέντευξης βάσει της §3.7.
Kαι αποφάσισε να προτείνει στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Α.Π.:
Για τη Θέση 3 την:
κα. …ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ..,
___________________________________________________________________________
ΘΕΣΗ 4
4.1. Το γεγονός ότι μία (1) υποψήφια υπέβαλε εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας για την
ως άνω θέση της Πρόσκλησης, βάσει της §1, ήτοι οι:
ΘΕΣΗ 4: Ένας/Μία (1) Διπλωματούχος ΑΕΙ θετικών επιστημών, με έδρα την Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα,
συμπεριλαμβανομένων Παραρτημάτων.
Υπό ανάθεση έργο:
Ένας/μία έμπειρος/η συνεργάτης/συνεργάτιδα για τη δημιουργία και υποστήριξη δικτύου
ομάδων πληθυσμού ενδιαφέροντος του έργου και τη δημιουργία και υλοποίηση σχεδίου
ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου.

Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
Απασχόληση στα:
WP3 Identification and design of the VET curricula
WP4 Design and delivery of MOOC
WP6 Dissemination and exploitation of project results.
Συμμετοχή στα παραδοτέα/αποτελέσματα:
Ο9 Modular VET curricula
010 Methodology for realizing VET curricula
Ο11 Digital OERs
R4.1 MOOC
O20 Project website
O21 Project leaflet
O22 Project dissemination events.
______________________________________________________________________________
Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες από την υπογραφή της και έως 31/12/2020, με δυνατότητα
ανανέωσης.
Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου,
Ε 130.1.3/1.1η
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ΑΔΑ: 6ΦΜΘ46ΨΖΣΘ-ΔΨΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΦΜ: 997239923, ΔΟΥ: Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ
Παρ. Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, Πάτρα
email: elke@eap.gr Fax: 2610 367111

σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και ανέρχεται σε συνολικό ποσό έως 3.360,00€
μικτά.
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΓΕΡΑΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
4.2. Το γεγονός ότι τα προσόντα της ως άνω θέσης ήταν καθορισμένα στην αναρτημένη στη
Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει της §1, ως εξής:
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απαραίτητα προσόντα (=On/Off)
Συνεκτιμώμενα προσόντα (=Με μονάδες)
 Δίπλωμα ΑΕΙ θετικών επιστημών.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία περισσότερο από 5
έτη συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά
 Πιστοποίηση εκπαίδευσης ενηλίκων.
αναπτυξιακά/ερευνητικά έργα και
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
συνεργασίας με πολυγλωσσικές /
(επιπέδου Γ2/C2)
πολυεθνικές ομάδες έργου.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία περισσότερο από 5
έτη συμμετοχής σε ευρωπαϊκά
διαπολιτισμικά δίκτυα.
 Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 Πολύ καλή ικανότητα γραπτής και
προφορικής επικοινωνίας και συγγραφής
τεχνικών οδηγών και αναφορών.
4.3. Το γεγονός ότι τα κριτήρια επιλογής/μονάδες της ως άνω θέσης ήταν καθορισμένα στην
αναρτημένη στη Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει της §1, ως εξής:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ
Κριτήρια
1. Δίπλωμα ΑΕΙ θετικών επιστημών.
2. Πιστοποίηση εκπαίδευσης ενηλίκων.
3. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2/C2)
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία περισσότερο από 5 έτη συμμετοχής
σε Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά/ερευνητικά έργα και συνεργασίας με
πολυγλωσσικές / πολυεθνικές ομάδες έργου.

5. Αποδεδειγμένη εμπειρία περισσότερο από 5 έτη συμμετοχής
σε ευρωπαϊκά διαπολιτισμικά δίκτυα.

6. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
7. Πολύ καλή ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
και συγγραφής τεχνικών οδηγών και αναφορών.

Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμώμενων προσόντων
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
Ε 130.1.3/1.1η

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βαθμολογία κριτηρίων
On / Off
On / Off
On / Off
max 42
(30 μονάδες για 5 έτη και
0.5 μονάδα για κάθε μήνα
εμπειρίας από το 6ο και
μέχρι το 7ο έτος)
max 42
(30 μονάδες για 5 έτη και
0.5 μονάδα για κάθε μήνα
εμπειρίας από το 6ο και
μέχρι το 7ο έτος)
10
max 12
(0.5 μονάδες για κάθε
μήνα εμπειρίας και μέχρι 2
έτη)
Max 106
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ΑΔΑ: 6ΦΜΘ46ΨΖΣΘ-ΔΨΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΦΜ: 997239923, ΔΟΥ: Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ
Παρ. Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, Πάτρα
email: elke@eap.gr Fax: 2610 367111

1. Προσωπική συνέντευξη
Συνολική βαθμολόγηση επιπλέον συνεκτιμώμενων προσόντων
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

max 20
Max 20
ΜΑΧ 126

4.4. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν υποψήφιοι που δεν πληρούσαν τα προσόντα & κριτήρια
επιλογής ΟΝ/OFF της ως άνω θέσης, όπως αυτά καθορίζονταν στην αναρτημένη στη
Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει των §§4.2-4.3.
4.5. Το γεγονός ότι μία (1) υποψήφια πληρούσε τα προσόντα & κριτήρια επιλογής ΟΝ/OFF
της ως άνω θέσης, όπως αυτά καθορίζονταν στην αναρτημένη στη Δι@ύγεια Πρόσκληση,
βάσει των §§4.2-4.3, ήτοι οι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ON/OFF
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΓΕΡΑΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
4.6. Το γεγονός ότι συνέταξε τον παρακάτω πίνακα σε σειρά κατάταξης, χωρίς διενέργεια
συνέντευξης, βάσει των §§1, 4.5, ως εξής:

Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΕΡΑΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

1

2

3

4

5

6

7

ΣΥΝΟΛΟ

ON

ON

ON

42

42

10

12

106

4.7. Το γεγονός ότι δεν κλήθηκε σε συνέντευξη η υποψήφια, βάσει των §§1, 4.5, 4.6, ως
έκρινε η επιτροπή ως έχει δικαίωμα βάσει των αναφερομένων στην ενότητα Θ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ/ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ της εν λόγω προκήρυξης. Σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην ενότητα Θ’, σε περίπτωση που η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, οι
υποψήφιοι/ες με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη των 75 μονάδων μπορεί να κληθούν σε
συνέντευξη συνολικής βαθμολογίας 20 μονάδων. Σε αυτή την περίπτωση η μοναδική
υποψήφια πληροί αυτό το κριτήριο. Βάσει της ανάλυσης των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών της, η Επιτροπή κρίνει ότι η υποψήφια διαθέτει, εκτός των απαραιτήτων
τυπικών προσόντων, και όλα τα απαραίτητα ποιοτικά προσόντα για την πλήρωση της θέσης
και δεν θεωρεί απαραίτητη τη χρήση του δικαιώματος της συνέντευξης.
4.8. Το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε η σύνταξη πίνακα σε σειρά κατάταξης, λαμβανομένης
υπόψη και της συνέντευξης βάσει της §4.7.
Kαι αποφάσισε να προτείνει στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Α.Π.:

Για τη Θέση 4 την:
κα. …ΓΕΡΑΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ..
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Ο Πρόεδρος

Καμέας Αχιλλέας

Ε.Υ. Έργου & Καθηγητής ΕΑΠ
Τα μέλη

Βασιλειάδης Βασίλειος
Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ

Πιερρακέας Χρήστος
Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ

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

«Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στην
ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.» (ν.4485, αρθ.64)

.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πάτρα, 18-09-2020
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
Κωνσταντίνος Καραμάνης
Αν. Καθηγητής
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