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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
Πρακτικό Aξιολόγησης  

Τίτλος Έργου: Προκλινικός έλεγχος της  αποτελεσματικότητας αγωνιστών και ανταγωνιστών του 
ενδοκανναβινοειδούς συστήματος σε ζωικό μοντέλο αυτισμού - Επίμυς Fmr1 KO. 

Συγχρηματοδότηση: από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους  
Τίτλος πράξης/δράσης: Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας 
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:   Κωνσταντίνος Παπαθεοδωρόπουλος 
Τμήμα: Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών 
Κωδ. Προγρ.: 81358                                                           & MIS/κωδ. 5067583 
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σήμερα την 30-09-2021, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, λαμβάνοντας υπόψη: α) τους 
κανόνες διαχείρισης του έργου, β) την υπ’ αριθμ. 90581/13-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
ανάθεση του έργου «Συμμετοχή στην οργάνωση αποικίας επίμυων βάσει των αναγκών του έργου, συμμετοχή στις 
εργαστηριακές διεργασίες καθορισμού του γονότυπου των πειραματόζωων και καθημερινός έλεγχος της 
κατάστασης και φροντίδα των πειραματόζωων με καθαρισμό, παροχή νερού και τροφής» στο πλαίσιο του 
παραπάνω ερευνητικού έργου και γ) τις υποβληθείσες προτάσεις των υποψηφίων, συναντηθήκαμε για να τις 
εξετάσουμε. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκε η κάτωθι πρόταση: 
1) ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Η ανωτέρω πρόταση εξετάστηκε και βαθμολογήθηκε ως εξής: 
Α/Α 
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Κριτήριο 
2 
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4 
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5 

Συνέντευξη 
6 
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ΣΠΥΡΟΠΟΥΛ
ΟΥ 

ON 30 20 0 10 Δεν κρίθηκε 
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60 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση της κ. Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, βάσει των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε, και τα οποία επισυνάπτονται, ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνη 
με την ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα 
παραδοτέα του, στην κ. Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ. 

Επισυνάπτεται η πρόταση και τα δικαιολογητικά της κ. Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ. 
Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 

εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Β) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΥΖΑΚΗ Γ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ 

    Καθηγητής         Καθηγήτρια        Καθηγητής 
 
                                                                                                                                  Πάτρα,      30/09/2021     
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