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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 837/16.11.2022 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  
 

 

 

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πατρών (κτήριο Α, 1ος όροφος), την Τετάρτη, 16.11.2022 και ώρα 

13:00 μ.μ. 

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

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης (με φυσική παρουσία), τα Τακτικά Μέλη, κ.κ. 

Δημήτριος Μούρτζης, Αντιπρόεδρος (με φυσική παρουσία), Παύλος Αβραμίδης (με 

φυσική παρουσία), Ανδρέας Καζαντζίδης (με φυσική παρουσία), Κωνσταντίνος 

Μουστάκας (με φυσική παρουσία) και Δημήτριος Παπαζαχαρίου (μέσω 

τηλεδιάσκεψης). 

ΑΠΩΝ: Το μέλος κ. Σταύρος Ταραβήρας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα. Αγγ. Παπανικολάου, προσωπικό της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε την απαρτία και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση, προσήλθε η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Ελένη 

Ρήγκου, προσωπικό της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ με σκοπό την παροχή διευκρινήσεων επί των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  κατόπιν της  σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής και 

σύμφωνα με την αρ. 830/27.09.2022 Απόφαση.  
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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 εις  της  Ε πιτ ρο πής  Ε ρε υν ών στο  πα ρ όν  θ έμα ε ίνα ι  ομ ό φ ωνε ς  πλ ην  τ ων  
πε ρι πτ ώσ ε ων κατά  της  ο ποίες  μ έλος  τ ης  Επιτρ οπής  φ έρ ει  την  ιδ ι ότητα  το υ  Επι στημ ονι κά  
Υπευ θ ύνο υ ή  άλλω ς εμ πλε κομέν ου /ενδ ιαφ ερ ομένο υ  στα  κάτ ωθ ι  α ιτή ματα,  ο πό τε  η  έγκ ρι ση  
δ ίδετα ι  κατά  πλει οψη φία  πλην  το υ εν δια φε ρόμεν ου  μέλου ς )  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.  Πρακτικά Αξιολόγησης 
      
i. Επί του αριθμ. 110781/11.11.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προτάσεων στο πλαίσιο της αρ. 97310/05.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στα πλαίσια του έργου «82205: Υποέργο 1: 
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (MIS 5132542)», που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης)  και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Α. Ραφαηλίδη, η 
Επιτροπή κηρύσσει την ως άνω θέση άγονη και αποφασίζει την επαναπροκήρυξή 
της, λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω πρακτικό, το περιεχόμενο 
του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος (Παραρτ. Ι) 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ο Πρόεδρος  

της Επιτροπής Ερευνών  
 
 

Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος  
Αντιπρύτανης  

Έρευνας & Ανάπτυξης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

 

 

Πρακτικό Aξιολόγησης  
 

Τίτλος Έργου: Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 

(Συγ)χρηματοδότηση: Από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς 

ΠόρουςΤίτλος πράξης/δράσης: ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς 

Τεχνολογίας 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Απόστολος Ραφαηλίδης, Αναπλ. Καθηγητής 

Τμήμα:   Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστημίου Πατρών 

MIS/ Κωδ. Προγρ.: 5132542 & ΦΚ: 82205 

 

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σήμερα την 8-11-2022, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, λαμβάνοντας υπόψη: α) τους 

κανόνες διαχείρισης του έργου, β) την υπ’ αριθμ. 97310/5-10-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την ανάθεση του έργου «Παρακολούθηση και διαχείριση του έργου» στο πλαίσιο του παραπάνω ερευνητικού 

έργου και γ) τις υποβληθείσες προτάσεις των υποψηφίων, συναντηθήκαμε για να τις εξετάσουμε. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι κάτωθι προτάσεις 

1)…( Κωδικός υποψηφίου 1) 3010 

2)…( Κωδικός υποψηφίου 2) 292 

Οι ανωτέρω προτάσεις εξετάστηκαν και βαθμολογήθηκαν ως εξής: 

Α/Α 

Υποψηφίου 

Κρι

τ. 

1 

Κριτ. 

2 

Κριτ. 

3 

Κριτ. 

4 

Κριτ. 

5 

Κριτ. 

6 

Συνέντευξη Σύνολο 

1 ΟΚ 0 ΟΚ 0 10 0 10 20 

2 ΟΚ 0 ΟΚ 10 10 0 - - 

 

Ο υποψήφιος με κωδικό 292 δεν προσήλθε στην συνέντευξη και, όπως περιγράφεται στην πρόσκληση, 

αποκλείεται. 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση του/της υποψηφίου-ας με κωδικό 3010, βάσει 

των δικαιολογητικών που κατέθεσε, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου για την συγκεκριμένη θέση. 

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος με κωδικό 3010, ως έχοντας πολύ πρόσφατα λάβει το πτυχίο του και μη διαθέτοντας 

καμία επαγγελματική εμπειρία, κρίνεται ότι δεν είναι κατάλληλος να αναλάβει την θέση του διαχειριστή του 

έργου. 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε αρνητικά για την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα 

παραδοτέα του, στον/στην υποψήφιο-α με κωδικό 3010. 

Ως εκ τούτων, η πρόσκληση για την συγκεκριμένη θέση κρίνεται άγονη. Η επιτροπή εισηγείται την 

επαναπροκήρυξή της με διευρυμένα τα επιστημονικά πεδία που θεωρούνται κατάλληλα για το βασικό τίτλο 

σπουδών, υποχρεωτική κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου με ταυτόχρονη μικρή αύξηση της συνολικής 

αμοιβής. 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 

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

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Α) Απόστολος Ραφαηλίδης Β) Παναγιώτης Δημόπουλος Γ) Δημήτριος Μούρτζης 

   

 

                                                                                                                                  Πάτρα, 11/11/2022 
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