
 

Η Πράξη «ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ Ι∆ΕΩΝ» υλοποιείται 
µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" και συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-

2013). 

 
 

 

Πράξη 1:  «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» 

 

Υποέργο 1: «Επιστηµονική µελέτη πεδίου, επιλογή, σχεδίαση, οπτικοποίηση και 

παραγωγή περιεχοµένου, εκπαιδεύσεις και λειτουργική υποστήριξη των δράσεων του 

ΙΜΕ» 

∆ράση 4: «Θερινό Σχολείο» 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΥΣΕ – Α.Π.Ι.1-Β 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ Ι∆ΕΩΝ» 
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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Ε.Ε.Α.Α.) 

 

Σήµερα την ∆ευτέρα 04 Ιουνίου 2012  και ώρα 14:00, συνεδρίασε η Επιτροπή 

Επιλογής, Αξιολόγησης και Ανάθεσης των εργασιών των συνεργατών και λοιπών 

αναθέσεων (ΕΕΑΑ), µε βάση την µε α.α. 182/ 16 Μαΐου 2012 απόφαση υλοποίησης 

µε αυτεπιστασία του υποέργου Υποέργου 1 µε τίτλο «Επιστηµονική µελέτη πεδίου, 

επιλογή, σχεδίαση, οπτικοποίηση και παραγωγή περιεχοµένου, εκπαιδεύσεις και 

λειτουργική υποστήριξη των δράσεων του ΙΜΕ», της Πράξης «Ακαδηµία Πλάτωνος 

– Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών», σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

ως άνω αναφερόµενη απόφαση υλοποίησης µε αυτεπιστασία. 

Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειµένου να αξιολογήσει τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος 

που υποβλήθηκαν, για τις θέσεις των: 

• ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής του έργου - ΥΣΕ-Α.Π.Ι.1-Β.1 

• Ακαδηµαϊκός ∆ιευθυντής του έργου- ΥΣΕ-Α.Π.Ι.1-Β.2 
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• Σύµβουλος Εµπειρογνώµων. - ΥΣΕ-Α.Π.Ι.1-Β.3, 

σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών σε 

επιστηµονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης  «Ακαδηµία 

Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» - ΥΣΕ-Α.Π.Ι.1-Β.  

Η επιτροπή κατέγραψε τις υποβληθείσες αιτήσεις συµµετοχής έως την λήξη της 

πρώτης περιόδου αξιολόγησης η οποία είχε καθοριστεί, µε την ως άνω προκήρυξη, η 

28
η
 Μαΐου 2012 ως ακολούθως: 

Ανάθεση συµβάσεων έργου σε Επιστηµονικούς συνεργάτες µε αντικείµενο: 

(ΥΣΕ – Α.Π.Ι.1-Β) 

∆ιοικητικός 

∆ιευθυντής του 

έργου 

Ακαδηµαϊκός 

∆ιευθυντής του 

έργου 

Σύµβουλος 

Εµπειρο-

γνώµων 

Ονοµατεπώνυµο Αρ. Πρωτ.  

ΥΣΕ-ΜΕΕΑ-ΕΙΣ 

(Β.1) (Β.2) (Β.3) 

Φαϊλάδη Βασιλική 521 17-05-12 ���� ���� ���� 

Κοντογιάννης Κωνσταντίνος 526 21-05-12 ���� ����  

Κιντή Βασιλική 527 21-05-12   ���� 

Αριστογένη Βασιλική 540 23-05-12 ���� ���� ���� 

Τάντος Στέφανος 541 24-05-12 ����  ���� 

Κόντου Αγγελική 571 28-05-12  ���� ���� 

Η Επιτροπή εξέτασε τις αιτήσεις – εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και διαπίστωσε 

καταρχήν ότι υπεβλήθησαν εµπρόθεσµα και περιέχουν τα απαιτούµενα από την 

πρόσκληση τυπικά στοιχεία. 

………………………………………. 

…………………………………....   

Συνεκτιµώντας τα ανωτέρω καθώς και αξιολογώντας κατ’ αντιστοιχία τα βιογραφικά 

σηµειώµατα των ενδιαφεροµένων κατέληξε στην ακόλουθη κατάταξη των 

υποψηφίων και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σε συνεργασία µε τον 

Υπεύθυνο Υποέργου (Γ. Γιαννούλη - Γιανουλόπουλο) και του επιστηµονικού 

υπευθύνου έργου (Κ. Φέρλα) να διαπραγµατευθεί την αµοιβή τους λαµβάνοντας 

υπόψη το αιτούµενο έργο για κάθε έναν από αυτούς στα πλαίσια και του οριζόµενου 

στην απόφαση υλοποίησης περιθωρίου, µε τον πρώτο κατά σειρά κ.λπ…., και εφ’ 

όσον υπάρξει συµφωνία στην άµεση ανάθεση των ακόλουθων συµβάσεων για το 

έργο του ∆ιοικητικού και Ακαδηµαϊκού ∆ιευθυντή του έργου, για την περίοδο 

υλοποίησης του θερινού σχολείου:  
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Ανάθεση σύµβασης ∆ιοικητικού και Ακαδηµαϊκού ∆ιευθυντή του 

έργου  

(ΥΣΕ – Α.Π.Ι.1-Β.1 και Β.2) 

Ονοµατεπώνυµο α.α. κατάταξης 

Κοντογιάννης Κωνσταντίνος 1 

Αριστογένη Βασιλική 2 

Κόντου Αγγελική 3 

Φαϊλάδη Βασιλική 4 

Τάντος Στέφανος 5 

και για την ανάθεση της σύµβασης συµβούλου εµπειρογνώµονα για την πρώτη 

περίοδο υλοποίησης του θερινού σχολείου (2012) λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

επιστηµονικές απαιτήσεις του πρώτου κύκλου σπουδών: 

Ανάθεση σύµβασης Συµβούλου – Εµπειρογνώµονα  

(ΥΣΕ – Α.Π.Ι.1-Β.3) 

Ονοµατεπώνυµο α.α. κατάταξης 

Κιντή Βασιλική 1 

Κόντου Αγγελική 2 

Αριστογένη Βασιλική 3 

Φαϊλάδη Βασιλική 4 

Τάντος Στέφανος 5 

Η Επιτροπή µετά από εκτεταµένη συζήτηση, ενέκρινε τα ανωτέρω οµόφωνα 

εξουσιοδότησε τον Πρόεδρό της να ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους για τις 

αποφάσεις της και να δηµοσιεύσει αποσπάσιµα του πρακτικού της στον ∆ικτυακό 

τόπο του ΙΜΕ.  

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2012 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ 

Για την Επιτροπή: 

Ο Πρόεδρος 

Αθανάσιος Αξιώτης 

 


