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Πάτρα, 28/06/2022 
                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 62677 

 
 

 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ .  808/29.03.2022  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 

 
 

Η  Συνεδρίαση  πραγματοποιείται  στην  Αίθουσα  Συνεδριάσεων  της  Συγκλήτου  του 

Πανεπιστημίου Πατρών (κτήριο Α, 1ος όροφος), την Τρίτη, 29.03.2022 και ώρα 09.00 

π.μ.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ερευνών,  κ.  Παναγιώτης  Δημόπουλος, 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, τα Τακτικά Μέλη, κ.κ. Δημήτριος Μούρτζης, 

Αντιπρόεδρος, Παύλος Αβραμίδης, Ανδρέας Καζαντζίδης, Κωνσταντίνος Μουστάκας, 

Δημήτριος Παπαζαχαρίου και Σταύρος Ταραβήρας.  

Στη  Συνεδρίαση,  συμμετέχει  χωρίς  δικαίωμα  ψήφο,  η  Προϊσταμένη  Οικονομικών 

Υπηρεσιών κα. Ελένη Ρήγκου, προσωπικό της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα. Στέλλα Στυλιάδη, προσωπικό της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ. 
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………………………………………………………………………………………… 
Θέμα 9ο: Τρέχοντα Θέματα  
(Οι   αποφάσεις   της   Επ ιτροπής   Ερευνών   στο   παρόν   θέμα   ε ίνα ι   ομόφωνες   πλην   των  
περιπτώσεων  κατά  τ ις   οπο ίες   μέλος   της   Επ ιτροπής   φέρε ι   την   ιδ ιότητα   του   Επ ιστημονικά  
Υπευθύνου   ή   άλλως   εμπλεκομένου/ενδ ιαφερομένου   στα   κάτωθι   α ιτήματα ,   οπότε   η  
έγκρ ιση δ ίδεται   κατά  πλε ιοψηφία  πλην   του  ενδ ιαφερόμενου )   
………………………………………………………………………………………… 
39.  Επί  του  αριθμ.  28863/28.03.2022  πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης 

Ενστάσεων και Προσφυγών για την υποβληθείσα ένσταση της υποψηφίου κας Βεν. 

Σχοινά, έναντι της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ του αριθμ.  23488 /10.03.2022 Πρακτικού 

Αξιολόγησης     στο πλαίσιο  της αριθμ. 108411/02.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος,  στο  πλαίσιο  του  Έργου  «7207:  ΥΠΟΔΟΜΗ  ‐  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  (ΜΕΛΕΤΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΟΔΟΜΗ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)»,  με Επιστημονικά Υπεύθυνο  τον  κ. 

Νικ. Αβούρη: 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

            Πάτρα, 15 Μαρτίου 2022 
                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 
Προς: Επιτροπή Ερευνών  
Πανεπιστήμιο Πατρών  
Θέμα: Ένσταση της κας. Βενετίας Σχοινά (αρ.πρωτ. 23624/10‐03‐2022), που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του έργου με 
ΦΚ  7207  και  τίτλο:  «ΥΠΟΔΟΜΗ  ‐  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»  με  Επιστημονικό  Υπεύθυνο  τον  κ.  Ν.  ΑΒΟΥΡΗ.  Η 
ανωτέρω  ένσταση  υποβλήθηκε  σε  συνέχεια  της  ανακοίνωσης  της  ΟΡΘΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  του  αρχικού  Πρακτικού 
Αξιολόγησης 23488 /10.03.2022 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 108411/02.11.2021. 
Σχετ.: Η ένσταση με αρ. πρωτ. 23624/10‐03‐2022 της κας Βενετίας Σχοινά. 
 
Η  κα  Βενετία  Σχοινά  ενίσταται  για  τη  μη  ορθή  βαθμολόγηση  των  συστατικών  επιστολών  και  για  το  τρόπο 
αξιολόγησης  της  συνέντευξής  της,  θεωρεί  ότι  η  διαδικασία  δεν  ήταν  ορθή  και  ζητά  επαναπροκήρυξη  της 
πρότασης. 
Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  &  Προσφυγών  η  οποία  ορίσθηκε  κατόπιν  κλήρωσης  (άρθρ.26, 
Ν.4024/27.10.2011  και  άρθρο  221  του  Ν.  4412/2016)  σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθμ.  85019/07.12.2020  πρακτικό 
κλήρωσης  και  της  οποίας  η  θητεία  παρατάθηκε  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  3387/14.01.2022  απόφαση  της 
Συνεδρίασης  796/29.12.2021  της  Επιτροπής  Ερευνών  εξέτασε  τα  στοιχεία  που  προσκομίσθηκαν  και  μετά  από 
διαβούλευση κατέληξε στα ακόλουθα: 
 
Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  αλληλογραφίας  (Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,    Πρακτικό  Αξιολόγησης, 
Απόσπασμα  Πρακτικού  της  Συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ερευνών  και  Ένσταση  της  κας  Βενετίας  Σχοινά)  που 
προσκομίσθηκαν στην Επιτροπή Ενστάσεων διαπιστώθηκε ότι: 
 
Η κα Βενετία Σχοινά υπέβαλε εμπρόθεσμα πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 
και τα τυπικά της προσόντα βαθμολογήθηκαν ορθώς, πλην των συστατικών επιστολών. Ακόμη και με την ορθή 
βαθμολόγηση,  η  συνολική  βαθμολογία  της  υποψηφίας  υπολείπεται  κατά  πολύ  των  προκριθεισών 
υποψηφιοτήτων. 
Η  επιτροπή  ενστάσεων  σημειώνει  ότι  η  συνέντευξη  έχει  σκοπό  να  εξετάσει  όχι  τα  τυπικά  προσόντα  ενός 
υποψηφίου, τα οποία μοριοδοτούνται ξεχωριστά, αλλά την προσωπικότητά του. Ο υποψήφιος δεν εξετάζεται ως 
προς  τις  επαγγελματικές  του  γνώσεις,  οι  οποίες  πιστοποιούνται  από  τις  βεβαιώσεις  και  τη  βαθμολογία  του 
πτυχίου,  αλλά  ως  προς  τα  μη  ευκόλως  μετρούμενα  χαρακτηριστικά.  Επομένως  για  τη  βαθμολογία  της 
συνέντευξης  η  επιτροπή  ενστάσεων  δεν  μπορεί  να  έχει  άποψη  αφού  κανένα  μέλος  της  δεν  ήταν  παρόν  και 
ουσιαστικό συστατικό της είναι η προσωπική εκτίμηση του κάθε μέλους της επιτροπής αξιολόγησης.  
Επειδή  και  η  πρώτη  ένσταση  της  κας.  Βενετίας  Σχοινά,  (αρ.  πρωτ.  19330/25‐02‐2022),  εμπεριέχει  μέρος  των 
αιτιάσεων της δεύτερης ένστασης, η επιτροπή ενστάσεων αποφάσισε να απαντήσει κατευθείαν στη δεύτερη. 
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Επομένως η επιτροπή προτείνει την ορθή βαθμολόγηση των συστατικών επιστολών της κας Βενετίας Σχοινά και 
απορρίπτει  το σκέλος της ένστασης της που αφορά στην αξιολόγηση της συνέντευξης και στην  επαναπροκήρυξη 
της πρότασης. 
_______________                     _______________________                     ______________ 
Ε. Πυργιώτη                   Ι. Γιαννίκος         Σ. Αντωνοπούλου 
Πρόεδρος Επιτροπής    Μέλος           Μέλος 

Η  Επιτροπή  αποδεχόμενη  τα  διαλαμβανόμενα  στο  ως  άνω  πρακτικό  η  επιτροπή 
προτείνει  την  ορθή  βαθμολόγηση  των  συστατικών  επιστολών  της  κας  Βενετίας 
Σχοινά και απορρίπτει  το σκέλος της ένστασης της που αφορά στην αξιολόγηση της 
συνέντευξης και στην  επαναπροκήρυξη της πρότασης.   
………………………………………………………………………………………… 

Ο Πρόεδρος  
της Επιτροπής Ερευνών 

 
 

Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος 
Αντιπρύτανης 

Έρευνας &  Ανάπτυξης 
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