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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 265ης/14-01-2021
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, Αν. 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
.
.
5. Έγκριση Πρακτικού Επιλογής προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο
«Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE)», με
κωδικό 80003
Η Επιτροπή ενέκρινε το από 18-12-2020 Πρακτικό Επιλογής προσωπικού για σύναψη
σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του υποέργου με κωδικό 80004 του έργου με τίτλο
«Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE)», με κωδικό
80003, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον
Καθηγητή κ. Αχ. Καμέα, ως ακολούθως:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Πάτρα, …18/12/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Το παρόν Πρακτικό Επιλογής αφορά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (04) ΘΕΣΕΙΣ για την ανάθεση έργου και
αναφέρονται χωριστά οι αξιολογήσεις των υποψηφίων
Στην Πάτρα, σήμερα, 18/12/2020 και ώρα 14:00, συνήλθαν στα γραφεία του ΕΑΠ, ο
Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, η οποία ορίστηκε με απόφαση της υπ’
αριθμ. 254ης/17-09-2020 Συνεδρίασης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), αποτελούμενη από τους κ.κ. Αχιλλέα
Καμέα, Ε.Υ. του Έργου & Μέλος Δ.Ε.Π. του ΕΑΠ ως πρόεδρο της επιτροπής και Βασιλειάδη
Βασίλειο & Πιερρακέα Χρήστος, Μέλη Σ.Ε.Π. του ΕΑΠ ως μέλη της επιτροπής, προκειμένου
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να επιλέξουν τέσσερα (04) άτομα σε τέσσερις (04) θέσεις για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο
του Υποέργου 80004, του Έργου 80003 «Migrant Children and Communities in a
Transforming Europe (MiCREATE)»/2η 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 21/10/2020 & με ΑΔΑ: 6ΟΤ046ΨΖΣΘ-ΧΚΟ αναρτημένη στη Δι@ύγεια Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
_____________________________________________________________________
ΘΕΣΗ 1
1.1. Το γεγονός ότι δύο (2) υποψήφιοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας για
την ως άνω θέση της Πρόσκλησης, βάσει της §1, ήτοι οι:
ΘΕΣΗ 1: 1 Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή με ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, με
έδρα την Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων παραρτημάτων
Υπό ανάθεση έργο:
Ένας/μία συνεργάτης/ρια για συντονισμό των δράσεων του έργου και συμμετοχή στον σχεδιασμό το
σύστημα διαχείρισης δεδομένων.
Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
Απασχόληση στο:
WP1 - Management and coordination
Διαχείριση και συντονισμός του έργου και Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων
Συμμετοχή στα παραδοτέα:
D1.3 Detailed project plan 1
D1.4 Data management plan.
____________________________________________________________________________________
Διάρκεια σύμβασης: 3 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 εκάστοτε
Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και ανέρχεται σε συνολικό ποσό έως 800,00€
μικτά.
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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 Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε αντικείμενο
ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο
τεχνικής υποστήριξης διοικητικόσπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
οικονομικών δράσεων
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εξωτερικού, εφόσον υπάρχει ισοτιμία
από το ΔΟΑΤΑΠ
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε
αντικείμενο συναφές με Οικονομικές
Επιστήμες







Τεκμηριωμένη εμπειρία σε αντικείμενο
δράσεων δημοσιότητας/ διάχυσης
αποτελεσμάτων έργων
Αποδεδειγμένη ικανότητα χειρισμού Η/Υ
σε εφαρμογές γραφείου.
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
(επιπέδου Γ2/C2)
Καλή γνώση δεύτερης γλώσσας
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 Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο
τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού, εφόσον
υπάρχει ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές
με Οικονομικές Επιστήμες
3. Τεκμηριωμένη εμπειρία σε αντικείμενο τεχνικής υποστήριξης
διοικητικό-οικονομικών δράσεων

4. Τεκμηριωμένη εμπειρία σε αντικείμενο δράσεων
δημοσιότητας/ διάχυσης αποτελεσμάτων έργων.

5. Αποδεδειγμένη ικανότητα χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές
γραφείου.
6. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
 Άριστη
 Πολύ καλή
 Καλή
7. Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 Άριστη
 Πολύ καλή
 Καλή
8. Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών οδηγών και αναφορών.

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

max 20
Max 20
ΜΑΧ 136

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 δύο (2) υποψήφιοι 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, ήτοι οι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ON/OFF
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1.6. Το γεγονός ότι συνέταξε τον παρακάτω πίνακα σε σειρά κατάταξης, χωρίς διενέργεια
συνέντευξης, βάσει των §§1, 1.5, ως εξής:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

2

3

4

5

6

7

8

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΝ

ΟΝ

36

36

12

10

0

12

106

2

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΟΝ

ΟΝ

36

0

12

10

0

0

58

1.7. Το γεγονός ότι δεν κλήθηκε σε συνέντευξη κανένας 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 ένας (1)
υποψήφιος πληρούσε αυτό το κριτήριο. Βάσει της ανάλυσης των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών, η Επιτροπή κρίνει ότι ο επικρατέστερος 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.
Kαι αποφάσισε να προτείνει στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Α.Π.:
Για τη Θέση 1 τον:
κ. … ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟ..
___________________________________________________________________________
ΘΕΣΗ 2
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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: 1 Πτυχιούχος νομικής ή με ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, με έδρα την Έδρα
ΕΑΠ/Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων παραρτημάτων
Υπό ανάθεση έργο:
Ένας/μία συνεργάτης/ρια για συντονισμό των δράσεων του έργου, για διεξαγωγή μελέτης
περίπτωσης και για ανάπτυξη εργαλείων καλών πρακτικών.
Aναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
Απασχόληση στο:
WP1 - Management and coordination
Διαχείριση και συντονισμός του έργου και Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων
WP8 - Migrant Children in Transition
Αναφορές μελέτης περίπτωσης, Συγκριτική έκθεση σχετικά με την έρευνα για τους μετανάστες παιδιά
σε hotspot, σπίτια ασύλου και κέντρα κράτησης, αναφορές μελέτης περίπτωσης στην αντανακλαστική
μεθοδολογία
WP10 - Integration Lab
Ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών ενοποίησης.
Συμμετοχή στα παραδοτέα:
D1.3 Detailed project plan
D1.4 Data management plan
D8.1 Case study reports 3 - HI Report Public 21
D8.2 Comparative report on research on migrant children in hotspots, asylum homes and detention
centres
D8.3 7 case study reports on reflexive methodology
D10.3 Guide for Teachers introducing multicultural education and diversity management
D10.11 18 Integration Labs in schools.
____________________________________________________________________________________
Διάρκεια σύμβασης: 3 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 εκάστοτε
Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και ανέρχεται σε συνολικό ποσό έως
2.600,00€ μικτά.
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
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 νομικής ή ισοδύναμο
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
τουλάχιστον 2 ετών σε αντικείμενο νομικής
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού,
 Αποδεδειγμένη ικανότητα χειρισμού Η/Υ σε
εφόσον υπάρχει ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ
εφαρμογές γραφείου.
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε
 Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
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αντικείμενο συναφές με την εκπαίδευση



Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης γλώσσας.

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 νομικής ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού, εφόσον υπάρχει ισοτιμία
από το ΔΟΑΤΑΠ
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές
με την εκπαίδευση
3. Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
σε αντικείμενο νομικής
4. Αποδεδειγμένη ικανότητα χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές
γραφείου.
5. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
 Άριστη
 Πολύ καλή
 Καλή
6.
Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 Άριστη
 Πολύ καλή
 Καλή
Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμώμενων προσόντων
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
1. Προσωπική συνέντευξη
Συνολική βαθμολόγηση επιπλέον συνεκτιμώμενων προσόντων
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ

Βαθμολογία κριτηρίων
On / Off

On / Off
max 36
(1 μονάδα για κάθε μήνα
εμπειρίας και μέχρι 3 έτη)
12
max 10
 10
 8
 5
max 10
 10
 8
 5
Max 68
max 20
Max 20
ΜΑΧ 88

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.
2.5. Το γεγονός ότι μία (1) υποψήφια 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, ήτοι οι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ON/OFF
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
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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
ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

1

2

3

4

5

6

ΣΥΝΟΛΟ

ON

ON

32

12

10

8

62

2.7. Το γεγονός ότι δεν κλήθηκε σε συνέντευξη κανένας υποψήφιος, 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 50 μονάδων μπορεί να κληθούν σε
συνέντευξη συνολικής βαθμολογίας 20 μονάδων. Σε αυτή την περίπτωση μία (1) υποψήφια
πληρούσε αυτό το κριτήριο. Βάσει της ανάλυσης των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, η
Επιτροπή κρίνει ότι η επικρατέστερη 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. … ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ..,
__________________________________________________________________________
ΘΕΣΗ 3
3.1. Το γεγονός ότι δύο (2) υποψήφιοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας για
την ως άνω θέση της Πρόσκλησης, βάσει της §1, ήτοι οι:
ΘΕΣΗ 3: 1 Πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και φιλολογίας ή με ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο
σπουδών, με έδρα την Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων παραρτημάτων
Υπό ανάθεση έργο:
Ένας/μία συνεργάτης/ρια για συντονισμό των δράσεων του έργου, για διεξαγωγή μελέτης
περίπτωσης και για ανάπτυξη εργαλείων καλών πρακτικών.
Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
Απασχόληση στο:
WP1 - Management and coordination
Διαχείριση και συντονισμός του έργου και Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων
WP8 - Migrant Children in Transition
Αναφορές μελέτης περίπτωσης, Συγκριτική έκθεση σχετικά με την έρευνα για τους μετανάστες παιδιά
σε hotspot, σπίτια ασύλου και κέντρα κράτησης, αναφορές μελέτης περίπτωσης στην αντανακλαστική
μεθοδολογία
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WP10 - Integration Lab
Ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών ενοποίησης
Συμμετοχή στα παραδοτέα:
D1.3 Detailed project plan
D1.4 Data management plan
D8.1 Case study reports 3 - HI Report Public 21
D8.2 Comparative report on research on migrant children in hotspots, asylum homes and detention
centres
D8.3 7 case study reports on reflexive methodology
D10.3 Guide for Teachers introducing multicultural education and diversity management
D10.11 18 Integration Labs in schools.
____________________________________________________________________________________
Διάρκεια σύμβασης: 3 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 εκάστοτε
Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και ανέρχεται σε συνολικό ποσό έως
2.600,00€ μικτά.
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
2 ΝΤΟΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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 Γαλλικής Γλώσσας και φιλολογίας ή
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε
ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
αντικείμενο συναφές με την εκπαίδευση
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού,
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία
εφόσον υπάρχει ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ
τουλάχιστον 2 ετών στην εκπαίδευση
 Αποδεδειγμένη ικανότητα χειρισμού Η/Υ σε
εφαρμογές γραφείου.
 Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
 Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης γλώσσας.
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
1. Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και φιλολογίας ή ισοδύναμο
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
εξωτερικού, εφόσον υπάρχει ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με
την εκπαίδευση
3. Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην
εκπαίδευση
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εμπειρίας και μέχρι 3
έτη)
12

4. Αποδεδειγμένη ικανότητα χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές
γραφείου.
5. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
 Άριστη
 Πολύ καλή
 Καλή
6. Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 Άριστη
 Πολύ καλή
 Καλή
Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμώμενων προσόντων
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
1. Προσωπική συνέντευξη
Συνολική βαθμολόγηση επιπλέον συνεκτιμώμενων προσόντων
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

max 10
 10
 8
 5
max 10
 10
 8
 5
Max 84
max 20
Max 20
ΜΑΧ 104

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 δύο (2) υποψήφιοι πληρούσαν το προσόν & κριτήριο 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 ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ON/OFF
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
2 ΝΤΟΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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

ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ

ON

16

23,12

12

8

10

69,12

2

ΝΤΟΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ON

0

0

12

10

10

32

3.7. Το γεγονός ότι δεν κλήθηκε σε συνέντευξη κανένας υποψήφιος, βάσει των §§1, 3.5, 3.6,
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 70 μονάδων μπορεί να κληθούν σε
συνέντευξη συνολικής βαθμολογίας 20 μονάδων. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε
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υποψήφια που πληρούσε αυτό το κριτήριο. Βάσει της ανάλυσης των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών όμως, η Επιτροπή κρίνει ότι η επικρατέστερη υποψήφια διαθέτει, εκτός
των απαραιτήτων τυπικών προσόντων, και όλα τα απαραίτητα ποιοτικά προσόντα για την
πλήρωση της θέσης.
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 τον/την:
κα. … ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ..
___________________________________________________________________________
ΘΕΣΗ 4
4.1. Το γεγονός ότι τρεις (3) υποψήφιοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας για
την ως άνω θέση τις Πρόσκλησης, βάσει τις §1, ήτοι οι:
ΘΕΣΗ 4: 1 Πτυχιούχος Επιστημών Αγωγής ή με ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, με έδρα την
Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων παραρτημάτων
Υπό ανάθεση έργο:
Τις/μία συνεργάτης/ρια για ανάπτυξη εργαλείων και συμμετοχή στο σχεδιασμό τις διαδικτυακής
πλατφόρμας και τις ιστοσελίδας του έργου.
Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
Απασχόληση στο:
WP10 – Integration Lab
Ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών ενοποίησης
WP12 – Dissemination and Communication
Προετοιμασία και οργάνωση υλικού για τη δημιουργία τις ιστοσελίδας και τις πλατφόρμας του έργου
Συμμετοχή στα παραδοτέα:
D10.1 Digital Storytelling application
D12.2 Project website platform and website.
Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες από την υπογραφή τις και έως 31/12/2020, με δυνατότητα ανανέωσης.
Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του εκάστοτε
Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και ανέρχεται σε συνολικό ποσό έως
2.600,00€ μικτά.
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
2 ΣΤΕΡΙΑΝΟΥ ΓΑΖΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 ΤΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.2. Το γεγονός ότι τα προσόντα της ως άνω θέσης ήταν καθορισμένα στην αναρτημένη στη
Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει της §1, ως εξής:
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απαραίτητα προσόντα (=On/Off)
Πτυχίο Επιστημών Αγωγής ή ισοδύναμο
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού,
εφόσον υπάρχει ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ

Συνεκτιμώμενα προσόντα (=Με μονάδες)
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε
αντικείμενο συναφές με την εκπαίδευση
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον 2 ετών στην εκπαίδευση
 Αποδεδειγμένη ικανότητα χειρισμού Η/Υ σε
εφαρμογές γραφείου.
 Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών.

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. Πτυχίο Επιστημών Αγωγής ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο
σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού, εφόσον υπάρχει
ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με
την εκπαίδευση
3. Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
στην εκπαίδευση

Βαθμολογία κριτηρίων
On / Off

16
max 36
(1 μονάδα για κάθε μήνα
εμπειρίας και μέχρι 3 έτη)
12

4. Αποδεδειγμένη ικανότητα χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές
γραφείου.
5. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
max 10
 Άριστη
 10
 Πολύ καλή
 8
 Καλή
 5
Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμώμενων προσόντων
Max 74
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
1. Προσωπική συνέντευξη
max 20
Συνολική βαθμολόγηση επιπλέον συνεκτιμώμενων προσόντων
Max 20
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΧ 94
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 τρεις (3) υποψήφιοι πληρούσαν το προσόν & κριτήριο 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 ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ON/OFF
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
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ΑΔΑ: ΩΘΖΦ46ΨΖΣΘ-Ψ3Π
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
3

ΣΤΕΡΙΑΝΟΥ ΓΑΖΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4.6. Το γεγονός ότι συνέταξε τον παρακάτω πίνακα σε σειρά κατάταξης, χωρίς διενέργεια
συνέντευξης, βάσει των §§1, 4.5, ως εξής:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

2

3

4

5

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΣΤΕΡΙΑΝΟΥ ΓΑΖΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΟΝ

16

36

12

10

74

2

ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΟΝ

16

36

12

8

72

3

ΤΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΝ

0

31,24

12

10

53,24

4.7. Το γεγονός ότι δεν κλήθηκε σε συνέντευξη κανένας υποψήφιος, 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 55 μονάδων μπορεί να κληθούν σε
συνέντευξη συνολικής βαθμολογίας 20 μονάδων. Σε αυτή την περίπτωση δύο (1)
υποψήφιοι πληρούσαν αυτό το κριτήριο. Βάσει της ανάλυσης των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών, η Επιτροπή κρίνει ότι η επικρατέστερη 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. … ΣΤΕΡΙΑΝΟΥ ΓΑΖΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο Πρόεδρος

Καμέας Αχιλλέας
Ε.Υ. Έργου & Μέλος ΔΕΠ ΕΑΠ

Τα μέλη

Βασιλειάδης Βασίλειος
Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
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ΑΔΑ: ΩΘΖΦ46ΨΖΣΘ-Ψ3Π
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

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

«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, 18-01-2021
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
Κωνσταντίνος Καραμάνης
Αν. Καθηγητής
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