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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 820/28 .06.2022 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  
 

 
 

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πατρών (κτήριο Α, 1ος όροφος), την Τρίτη, 28.06.2022 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. Αγγ. Παπανικολάου, προσωπικό της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Θέμα 5ο: Έγκριση Δημοσίευσης Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – 
Συγκροτήσεις Ερευνητικών Ομάδων Έργων – Έγκριση Απασχόλησης & Σύναψη 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου – Εγκρίσεις Βεβαιώσεων Ολοκλήρωσης 
(Ο ι  α πο φάσ ει ς  τη ς  Ε πιτ ρο πής  Ερ ευν ών  στ ο  παρ όν  θ έμα  ε ίνα ι  ομ όφ ωνε ς  πλ ην  τ ω ν  
πε ρι πτ ώσ ε ων κατά  τ ης  ο π οίες  μ έλο ς  της  Ε πι τρο π ής  φέ ρει  την  ι δ ιό τητα  το υ Ε πι στημ ονι κά  
Υπ ευ θ ύνο υ ή  άλλ ως εμ πλε κομέν ου /εν δια φε ρομέν ου στα  κάτ ω θι  α ι τήματ α ,  ο πότε  η  
έγκρ ι ση δ ίδ εται  κα τά  πλε ι οψηφ ία  πλην  το υ εν διαφ ε ρόμεν ου  μέλ ους )  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8.  Πρακτικά Αξιολόγησης 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
xii. Επί του αριθμ. 61177/24.06.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προτάσεων στο πλαίσιο της αρ. 54041/01.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στα πλαίσια του έργου «82097: 
[DIGGING]_DIGital competences for engaGING future educators – DIGGING», που 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χ. 
Παναγιωτακόπουλο, η Επιτροπή εγκρίνει την επιλογή του/της υποψηφίου/ας με 
κωδικό 2693, λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω πρακτικό, το 
περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος (παράρτ. 
XII) 

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

 
Ο Πρόεδρος  

της Επιτροπής Ερευνών  
 
 
 

Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος  
Αντιπρύτανης  

Έρευνας & Ανάπτυξης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII   

Πρακτικό Aξιολόγησης  
Τίτλος Έργου: «DIGital competences for engaGING future educators – DIGGING» - “Ψηφιακές ικανότητες για 

εμπλοκή μελλοντικών εκπαιδευτικών” 

(Συγ)χρηματοδότηση: από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους  

Τίτλος πράξης/δράσης: ERASMUS+ Programme ‐ Strategic Partnerships for Digital Education Key Action 2 – 

KA226 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Καθηγητής 

Τμήμα: Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστημίου Πατρών 

MIS/ΦΚ: 82097  

 

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σήμερα στις 20-6-2022, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, λαμβάνοντας υπόψη: α) τους 

κανόνες διαχείρισης του έργου, β) την υπ’ αριθμ. 54041/1-6-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την ανάθεση του έργου μετάφρασης κειμένων και εκθέσεων, δημιουργία δελτίων τύπου, κατασκευή ψηφιακών 

εντύπων και ψηφιακών δημιουργιών για τις ανάγκες διαφήμισης εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, διάχυση 

αποτελεσμάτων μέσω των κοινωνικών δικτύων και του παγκόσμιου ιστού, κατασκευή εντύπων διοργάνωσης 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο του παραπάνω ερευνητικού έργου και γ) τις υποβληθείσες 

προτάσεις των υποψηφίων, συναντηθήκαμε για να τις εξετάσουμε. Συγκεκριμένα κατατέθηκε μία και μοναδική 

πρόταση ως εξής: 

Α/Α Κωδικός 

1 2693 

 

Η ανωτέρω πρόταση εξετάστηκε με βάση το φάκελο των εγγράφων που κατατέθηκαν και μετά την 

κλήση του μοναδικού υποψήφιου σε συνέντευξη, βαθμολογήθηκε με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης ως 

εξής: 

Α/Α 

Υποψ. 

Κριτήριο 1 

[20 max] 

Κριτήριο 2 

[30 max] 

Κριτήριο 3 

[10 max] 

Κριτήριο 4 

[10 max] 

Συνέντευξη 

[30 max] 
Σύνολο 

1 13,80 30 5 10 29 87,80 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση του υποψήφιου, βάσει των 

δικαιολογητικών που κατέθεσε, 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, στον υποψήφιο με κωδικό αίτησης 2693. 

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) Χρ. Παναγιωτακόπουλος Β) Α. Καρατράντου Γ) Εμμ. Αποστολάκης 

 Πάτρα,  20-6-2022 
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