
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «Επιστημονική επιμέλεια εγκυκλοπαιδικών εφαρμογών και υπηρεσιών 
για την περιοχή της Μεσογείου και παροχή πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές 
του ΙΜΕ» 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΕΑΑ) 
 

Σήμερα την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011 και ώρα 10:00, με βάση την από 14 Ιανουαρίου 
2011 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του ανωτέρω υποέργου, συνεδρίασε η 
Επιτροπή Επιλογής, Αξιολόγησης και Ανάθεσης των εργασιών των συνεργατών 
(ΕΕΑΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Επιστημονική επιμέλεια 
εγκυκλοπαιδικών εφαρμογών και υπηρεσιών για την περιοχή της Μεσογείου και 
παροχή πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές του ΙΜΕ». 
 
Η επιτροπή κατέγραψε τις υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής έως και την περίοδο 
αξιολόγησης η οποία έληξε την 12η Ιουλίου 2011 ως ακολούθως:   
 

Κωδικός Ονοματεπώνυμο ΑΠ 
ΥΣΕ-ΜΕΣ-1-Α 

Εμπειρογνώμονες 
περιεχομένου 

εγκυκλοπαιδικών τόμων  

 
Κόλιας Ταξιάρχης  

 
ΥΣΕ-ΜΕΕΑ-ΕΙΣ/391/2/6/11 

ΥΣΕ-ΜΕΣ-1-Β 
Εμπειρογνώμονες 
περιεχομένου 

χαρτογραφικού άτλαντα  
 

 
Τσούλος Λύσανδρος 

 
ΥΣΕ-ΜΕΕΑ-ΕΙΣ/392/2/6/11 

ΥΣΕ-ΜΕΣ-1-Α 
Εμπειρογνώμονες 
περιεχομένου 

εγκυκλοπαιδικών τόμων  

 
Κιτροέφ Αλέξανδρος 

 
ΥΣΕ-ΜΕΕΑ-ΕΙΣ/393/2/6/11 

ΥΣΕ-ΜΕΣ-1-Α 
Εμπειρογνώμονες 
περιεχομένου 

εγκυκλοπαιδικών τόμων  

Παλαιοθόδωρος Δημήτριος ΥΣΕ-ΜΕΕΑ-ΕΙΣ/394/2/6/11 

ΥΣΕ-ΜΕΣ-1-Α 
Εμπειρογνώμονες 
περιεχομένου 

εγκυκλοπαιδικών τόμων  

Όλγα Λαδοπούλου - Παλαγγιά  ΥΣΕ-ΜΕΕΑ-ΕΙΣ/395/2/6/11 

ΥΣΕ-ΜΕΣ-1-Α 
Εμπειρογνώμονες Αναστασία Παπαδία – Λάλα ΥΣΕ-ΜΕΕΑ-ΕΙΣ/395/2/6/11 

 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΤΠΑ)  και Εθνικούς 

Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 



 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΤΠΑ)  και Εθνικούς 

Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

Κωδικός Ονοματεπώνυμο ΑΠ 
περιεχομένου 

εγκυκλοπαιδικών τόμων  
ΥΣΕ-ΜΕΣ-1-Α 

Εμπειρογνώμονες 
περιεχομένου 

εγκυκλοπαιδικών τόμων 

Αριέττα Παπακωνσταντίνου ΥΣΕ-ΜΕΕΑ-ΕΙΣ/397/2/6/11 

 
Η Επιτροπή εξέτασε τις αιτήσεις και διαπίστωσε ότι όλες υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα 
και περιέχουν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση στοιχεία. Εν συνεχεία αξιολόγησε 
τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης  αυτής της φάσης του 
όπως εκτέθηκαν από τον Διοικητικό Υπεύθυνο έργου  σε σχέση με τις γενικές 
γνώσεις, ακαδημαϊκή και άλλη κατάρτιση, και ειδικές γνώσεις σε σχέση με το 
αντικείμενο.  
 
Ιδιαίτερα έλαβε υπόψη της την ανάγκη άμεσης έναρξης των διαδικασιών μελέτης και 
επέκτασης του αρχικού καταλόγου λημμάτων με σκοπό τη δημιουργία ενός 
ευρύτερου καταλόγου δυνητικών λημμάτων και στην συνέχεια την επιστημονική 
παρακολούθηση και δυναμική επικαιροποίηση του καταλόγου λημμάτων, ώστε το 
σύνολό τους συνδυαζόμενο να καλύπτει με τρόπο βέλτιστο τις θεματικές των 
εγκυκλοπαιδικών τόμων του έργου. Παράλληλα έλαβε υπόψη της την ανάγκη άμεσου 
εντοπισμού και την επιλογή των σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, στον καθορισμό 
ή εκτίμηση της ακριβής τους θέσης (για παράδειγμα για οικισμούς που δεν σώζονται 
και δεν έχουν βρεθεί αρχαιολογικά αλλά η ύπαρξή τους τεκμηριώνεται σε ιστορικά 
κείμενα), στον καθορισμό της σχετικής τους πολιτισμικής σημασίας, στη 
χαρτογραφική εισαγωγή τους στην εφαρμογή του Άτλαντα, στην αρχαιολογική, 
ιστορική, και πολυμεσική τεκμηρίωσή τους και στην ενσωμάτωση των στοιχείων 
τεκμηρίωσης στην εφαρμογή του Άτλαντα. 
 
Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω καθώς και αξιολογώντας κατά αντιστοιχία τα βιογραφικά 
σημειώματα των ενδιαφερομένων η Επιτροπή επιλέγει: 

• τον κο Κόλια Ταξιάρχη ως εμπειρογνώμονα εγκυκλοπαιδικών τόμων για την 
παροχή εμπειρογνωμοσύνης επί του καταλόγου λημμάτων και επί 
εξειδικευμένων επιστημονικών θεμάτων του περιεχομένου των 
εγκυκλοπαιδικών τόμων Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Μεσογείου για 
την ιστορική εποχή των Μέσων χρόνων.  

• την κα Όλγα Λαδοπούλου – Παλαγγιά ως εμπειρογνώμονα εγκυκλοπαιδικών 
τόμων για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης επί του καταλόγου λημμάτων και 
επί εξειδικευμένων επιστημονικών θεμάτων του περιεχομένου των 
εγκυκλοπαιδικών τόμων Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Μεσογείου για 
την ιστορική εποχή της Αρχαιότητας 

• την κα Αναστασία Παπαδία – Λάλα ως εμπειρογνώμονα εγκυκλοπαιδικών 
τόμων για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης επί του καταλόγου λημμάτων και 
επί εξειδικευμένων επιστημονικών θεμάτων του περιεχομένου των 
εγκυκλοπαιδικών τόμων Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Μεσογείου για 
την ιστορική εποχή των Νεότερων Χρόνων. 

• τον κο Παλαιοθόδωρο Δημήτριο ως εμπειρογνώμονα εγκυκλοπαιδικών 
τόμων για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης επί του περιεχομένου του 



 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΤΠΑ)  και Εθνικούς 

Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

εγκυκλοπαιδικού τόμου της Κεντρικής Μεσογείου για την ιστορική εποχή της 
Αρχαιότητας  

• την κα Αριέττα Παπακωνσταντίνου ως εμπειρογνώμονα εγκυκλοπαιδικών 
τόμων για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης επί του περιεχομένου του 
εγκυκλοπαιδικού τόμου της Ανατολικής Μεσογείου για την ιστορική εποχή 
των Μέσων Χόνων.  

• τον κο Κιτροέφ Αλέξανδρο ως εμπειρογνώμονα εγκυκλοπαιδικών τόμων για 
την παροχή εμπειρογνωμοσύνης επί του περιεχομένου του εγκυκλοπαιδικού 
τόμου της Ανατολικής Μεσογείου για την ιστορική εποχή των Νεοτέρων 
χρόνων.  

• τον κο Τσούλο Λύσανδρο ως εμπειρογνώμονα περιεχομένου χαρτογραφικού 
άτλαντα για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης επί της επιστημολογικής και 
χαρτογραφικής προσέγγισης της εφαρμογής του Άτλαντα και του 
περιεχομένου της. 

 
και εξουσιοδοτεί τον Διοικητικό Υπεύθυνο του έργου να τους καλέσει για την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 
 
Στην παρούσα φάση δεν ανατίθενται άλλες συμβάσεις, τα στοιχεία των   
ενδιαφερομένων όμως θα συνεκτιμηθούν στην συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες του 
έργου και την εξέλιξη της υλοποίησής του.  
 
Η Επιτροπή κατόπιν εκτενούς συζήτησης ενέκρινε τα ανωτέρω ομόφωνα και 
εξουσιοδότησε τον Πρόεδρό της να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις 
αποφάσεις της.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Γεώργιος Γιαννούλης-Γιαννουλόπουλος 
 
 

Τα μέλη 
 

Χατζή Ευσταθία      Γουάλλες Εμμανουήλ 
  


