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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)
Πάτρα, 13/05/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 9978

Απόφαση
Αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων
ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Έξυπνος φωτισμός με επίγνωση
του περιβάλλοντος / Environmentally Conscious Smart Lighting (ECOSLIGHT)»
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
στην υπ΄αριθμ. 307/12-05-2022 συνεδρίαση της έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
2. την με αρ. πρωτ. 910/14-01-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη
σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Έξυπνος φωτισμός
με επίγνωση του περιβάλλοντος / Environmentally Conscious Smart Lighting (ECOSLIGHT)»
Κωδικό «80040», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Στ. Ζερεφό, το οποίο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πλαίσιο χρηματοδότησης Erasmus+/KA2),
3. την με αρ. πρωτ. 852/13-01-2022 Απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης
Αιτήσεων Υποψηφίων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες
του παραπάνω έργου,
4. το με αρ. πρωτ. 8635/19-04-2022 έγγραφο του Επιστημονικά Υπευθύνου,
ομόφωνα αποδέχεται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφιοτήτων στο
πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτά παρουσιάζονται
στο πρακτικό που ακολουθεί:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Πάτρα, 13/4/2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Το παρόν Πρακτικό Επιλογής αφορά μία(1) θέση για την ανάθεση έργου και αναφέρονται
χωριστά οι αξιολογήσεις των υποψηφίων
Στην Πάτρα, σήμερα, 13/4/2022 και ώρα 09:00, συνήλθαν στα γραφεία του ΕΑΠ, ο
Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε με απόφαση της υπ’
αριθμ. 293ης/21-12-2021 Συνεδρίασης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), αποτελούμενη από τους κ.κ. Στυλιανό
Ζερεφό, Ε.Υ. του Έργου & Μέλος Δ.Ε.Π. του ΕΑΠ ως πρόεδρος της επιτροπής και Βασιλειάδη
Βασίλειο & Πιερρακέα Χρήστο, Μέλη Σ.Ε.Π. του ΕΑΠ ως μέλη της επιτροπής, προκειμένου να
επιλέξουν ένα(1) άτομο σε μία(1) θέση για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του «Έξυπνος
1

ΑΔΑ: ΩΖΣΔ46ΨΖΣΘ-Ξ7Ω
φωτισμός με επίγνωση του περιβάλλοντος / Environmentally Conscious Smart Lighting
(ECOSLIGHT)», με κωδικό 80040/1η διαδικασία/2022, το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (πλαίσιο χρηματοδότησης Erasmus+/KA2) και υλοποιείται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή
κ. Στυλιανό Ζερεφό.
Η Επιτροπή Επιλογής, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την από 14/01/2022 & με ΑΔΑ: 6ΤΧ446ΨΖΣΘ-ΤΚΠ αναρτημένη στη Δι@ύγεια Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
_____________________________________________________________________
ΘΕΣΗ 1
1 ΘΕΣΗ: Ένας Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Οικονομικών
Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων των
παραρτημάτων.
Υπό ανάθεση έργο:
Ένας έμπειρος συνεργάτης για τη διοικητική και τεχνική διαχείριση: εσωτερική επικοινωνία,
επεξεργασία εγγράφων και εκπαιδευτικού υλικού, συμμετοχή σε αναφορές προόδου, επικοινωνία και
διάχυση αποτελεσμάτων, διοργάνωση εκδηλώσεων, κ.ά. του ευρωπαϊκού έργου.
Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
Απασχόληση στα:
WP1: ECOSLIGHT Management
WP3: Design and development of training methodologies and contents
WP4: MOOC Implementation
WP5: ECOSLIGHT Specialization Course Implementation
WP6: Evaluation
WP7: Dissemination and Community Building
Συμμετοχή στα παραδοτέα:
R1.1: Project Management Handbook
R3.1: Modular VET curricula
R3.2: Methodology for realizing VET curricula
R3.3: Handbooks
R3.4: Digital Open Educational Resources (OERs)
R3.5: Paper / chapter on the training approach and methodology
R3.6: Paper / chapter on the VET curricula
R4.1: R4.1 MOOC
R4.2: Report on MOOC
R5.1: Online training and collaboration platform
R5.2: ECOSLIGHT Specialization Training Course
R5.3: Report on trainers’ training
R5.4: Report on blended training
R5.5: Report on work-based learning
R5.6: Paper / chapter on the training platform
R6.1: Evaluation report and mapping VET curricula to EQF and NQFs of the participating countries
R6.2: Report on procedures to validate the non-formal, informal and prior learning in the lighting2
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related construction sector
R6.3: Paper / chapter on training ECOSLIGHT Professionals related to lighting design and lighting
technologies using the MOOC
R6.4: Paper / chapter on training ECOSLIGHT Professionals related to lighting design and lighting
technologies using the Specialization course
R6.5: Paper / chapter on training ECOSLIGHT Professionals related to lighting design and lighting
technologies using the work-based learning
R7.1: Project web site
R7.2: Printed dissemination material
R7.3: Online dissemination material
R7.4: Online dissemination material
R7.5: Communities of interest
R7.6: Dissemination and awareness raising events
R7.7: Exploitation plan and roadmap
R7.8: Final international conference
R7.9: ECOSLIGHT book
____________________________________________________________________________________
Διάρκεια σύμβασης: 10 μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης
Αμοιβή: Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμού και τις ανάγκες του Έργου, σε
συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και ανέρχεται σε ποσό έως 1.444,00€ μικτά
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
1.1. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν οκτώ (8) αιτήσεις υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, στην
πλατφόρμα http://apps.eap.gr/elke , εντός της αποκλειστικής προθεσμίας (31/01/2022
και ώρα 23:59), για την ως άνω θέση της Πρόσκλησης, εκ των οποίων:
1.2. Δεν υπήρχε αίτηση που δεν οριστικοποιήθηκε.
1.3. Το γεγονός ότι οκτώ (8) αιτήσεις οριστικοποιήθηκαν, για την ως άνω θέση της
Πρόσκλησης, βάσει της §1, ήτοι οι:
α/α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΜΑΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
2
ΠΡΕΜΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
3
ΚΌΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ-ΜΑΡΙΑ
4
ΜΑΥΡΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΝΝΑ
5
ΚΑΜΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
6
ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ - ΜΥΡΙΑΜ
7
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
8
ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1.4. Το γεγονός ότι τα προσόντα της ως άνω θέσης ήταν καθορισμένα στην αναρτημένη στη
Δι@ύγεια Πρόσκληση, βάσει της §1, ως εξής:
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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Απαραίτητα προσόντα (=On/Off)
1. Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή
Πολυτεχνικής
Σχολής
ή
Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Επιχειρήσεων.

Συνεκτιμώμενα προσόντα1 (=Με μονάδες)
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με
αντικείμενο διοίκησης έργων
3. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 5
ετών σε ευρωπαϊκά/εθνικά έργα σε
θέματα οικονομικής διαχείρισης και
διοίκησης έργων
4. Γνώση αγγλικής γλώσσας
5. Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών
οδηγών και αναφορών

1.5. 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
Βαθμολογία κριτηρίων
1. Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής
On / Off
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με αντικείμενο διοίκησης έργων
10
3. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ευρωπαϊκά/εθνικά έργα
max 72 (60 μονάδες για
σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης έργων
τουλάχιστον 5 έτη και 1
μονάδα για κάθε μήνα
εμπειρίας από το 5ο
έτος και μέχρι το 6ο
έτος)
4. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
max 10
 Άριστη
 10
 Πολύ καλή
 8
 Καλή
 5
5. Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών οδηγών και αναφορών.
max 12 (1 μονάδα για
κάθε μήνα εμπειρίας
και μέχρι 1 έτος)
Συνολική βαθμολόγηση προσόντων
max 104
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
Προσωπική συνέντευξη
max 20
1. Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμώμενων προσόντων
Max 20

1.6. Το γεγονός ότι δύο (2) υποψήφιοι δεν πληρούσαν το προσόν & κριτήριο επιλογής
ΟΝ/OFF της ως άνω θέσης, όπως αυτά καθορίζονταν στην αναρτημένη στη Δι@ύγεια
Πρόσκληση, ήτοι οι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ON/OFF
α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
2 ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1.7. Το γεγονός ότι έξι (6) υποψήφιοι πληρούσαν το προσόν & κριτήριο επιλογής ΟΝ/OFF
της ως άνω θέσης, όπως αυτά καθορίζονταν στην αναρτημένη στη Δι@ύγεια Πρόσκληση,
ήτοι οι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ON/OFF

1

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν αλλά δεν θα αποτελέσουν λόγο απόρριψης μιας πρότασης που δεν τα
περιλαμβάνει
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α/α
1
2
3
4
5
6

Ονοματεπώνυμο
ΜΑΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΕΜΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΌΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ-ΜΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΝΝΑ
ΚΑΜΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ - ΜΥΡΙΑΜ

1.8. Το γεγονός ότι συνέταξε τον παρακάτω πίνακα σε σειρά κατάταξης, χωρίς διενέργεια
συνέντευξης, ως εξής:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

2

3

4

5

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΜΑΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ON

10

72

10

12

104

2

ΠΡΕΜΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ON

10

33

10

12

65

3

ΚΑΜΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ON

0

0

10

0

10

4

ΜΑΥΡΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΝΝΑ

ON

0

0

10

0

10

5

ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ - ΜΥΡΙΑΜ

ON

0

0

10

0

10

6

ΚΌΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ-ΜΑΡΙΑ

ON

0

0

0

0

0

1.9. Το γεγονός ότι δεν κλήθηκε σε συνέντευξη κανένας υποψήφιος, βάσει των §§1, 1.7, 1.8,
ως έκρινε η επιτροπή ως έχει δικαίωμα βάσει των αναφερομένων στην Προκήρυξη /
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, σε περίπτωση
που η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, οι υποψήφιοι/ες με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη
των 85 μονάδων μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη συνολικής βαθμολογίας 20 μονάδων.
Βάσει της ανάλυσης των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, η Επιτροπή δεν θεωρεί
απαραίτητη τη χρήση του δικαιώματος της συνέντευξης.
1.10. Το γεγονός ότι δεν συνέταξε πίνακα σε σειρά κατάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της
συνέντευξης, καθώς αυτή δεν έλαβε χώρα.
Kαι αποφάσισε να προτείνει στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Α.Π.:
Για τη Θέση 1 την:
κα. ΜΑΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ.

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Ζερεφός
Ε.Υ. Έργου & Μέλος ΔΕΠ ΕΑΠ

Τα μέλη

Βασιλειάδης Βασίλειος
Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ

Πιερρακέας Χρήστος
Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
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……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 910/14-01-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι
υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
ανάρτηση της παρούσας απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην
ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις όσο και
στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψήφιων τους, κατόπιν γραπτής
τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ
Α΄45/9.3.1999), του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές
κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Ενστάσεις που
κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν
εξετάζονται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Κωνσταντίνος Καραμάνης
Καθηγητής
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