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ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Της 10ης συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών της 19/05/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Έγκριση Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο 

ερευνητικών έργων/ προγραμμάτων

:Χρηματοδότης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΕΠΘ

Παν/μιο Αθηνών - :Αποδέκτης ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Έρευνα : 17475

: Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την 

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων

Αντικείμενο

Θέμα : Έγκριση προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης 

υποτρόφων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 15971/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 93ΨΨ46ΨΖ2Ν-ΗΓΩ),  του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας , 

στα γνωστικά αντικείμενα 1. «Αρχαία Ιστορία» (1 μερική), 2. «Μεσαιωνική Ιστορία της 

Δύσεως» (1 μερική), 3. «Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», 4. «Προϊστορική 

Αρχαιολογία», 5. «Βυζαντινή Αρχαιολογία», 6. «Ιστορία της Τέχνης», στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων 

διαλέξεων» (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5093629) (Υποέργο 1 - Κ.Ε. 17475 -ΑΠ 047742/2021)

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 

την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύει.

2. Την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4737/2020 (Α’ 204).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την με αριθμ. 28727/Ζ1/11.3.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1017 ) σύμφωνα με την οποία 

χρηματοδοτήθηκε το Ε.Κ.Π.Α. με το ποσό των 564.200 ευρώ για την απόδοση 217 υποτροφιών 

προς μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες.

5. Την από 29/10/2020 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΖ5146ΨΖ2Ν-ΡΟΦ) περί 

κατανομής 217 θέσεων υποτροφιών στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματος για την επιλογή 

μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού 

έργου με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών Α΄ 

Κύκλου.

6. Την από 20/11/2020 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΜΙΧ46ΨΖ2Ν-9ΓΗ) για 

ΑΔΑ: 62ΧΑ46ΨΖ2Ν-7ΑΡ



την κατανομή στα Τμήματα των υποτροφιών για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και 

υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου με σκοπό την υποστήριξη 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών Α΄ Κύκλου.

7. Την από 07/04/2021 Απόφαση της Συγκλήτου με θέμα «Επικαιροποίηση της από 20/11/2020 

απόφασης της Συγκλήτου για την κατανομή στα Τμήματα των υποτροφιών για την επιλογή 

μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού 

έργου με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών Α΄ 

Κύκλου» (ΑΔΑ: 6ΣΧΜ46ΨΖ2Ν-8ΙΗ).

8. Την από 31/03/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 

υποβολή της πρότασης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με 

την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» και ορίστηκε ως 

υπεύθυνος του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας μετά από απόφαση της Συγκλήτου 

(ΑΔΑ: ΩΥΒ746ΨΖ2Ν-4ΡΩ).

9. Την από 13/4/2021 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας δυνάμει 

της οποίας: α) καθορίστηκαν τα γνωστικά αντικείμενα καθώς και μαθήματα των προγραμμάτων 

σπουδών στα οποία υφίσταται ανάγκη υποστήριξής τους με επικουρικό διδακτικό προσωπικό, β) 

πραγματοποιήθηκε η κατανομή του αριθμού των υποτροφιών του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά κατηγορία (πλήρης ή μερική) και γ) ορίστηκε η 

Επιτροπή Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΦΘ246ΨΖ2Ν-Η06).

10. Την από 12/04/2021 Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5093629 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΗ5Ξ46ΜΤΛΡ-Ι2Α).

11. Την από 14/04/2021 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 

δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των εκπαιδευτικών 

αναγκών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου 

(ΑΔΑ: 9ΛΒ246ΨΖ2Ν-ΦΦΜ).

12 Την υπ’ αριθ. 15971/2021  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΦΤΦ46ΨΖ2Ν-Θ6Β), 

για υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 

διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής για τη λήψη τριών (3) ανταποδοτικών υποτροφιών [έξι (6) 

μερικές υποτροφίες] με την υποχρέωση παροχής επικουρικού διδακτικού έργου προς το 

πρόγραμμα α΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και συγκεκριμένα στα 

γνωστικά αντικείμενα 1. «Αρχαία Ιστορία» (1 μερική), 2. «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως» (1 

μερική), 3. «Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», 4. «Προϊστορική Αρχαιολογία», 5. 

«Βυζαντινή Αρχαιολογία», 6. «Ιστορία της Τέχνης», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με 

Κ.Ε. 17475 και τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την 

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» της Πράξης με τίτλο 

«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση 

ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5093629), η οποία 

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δημήτριος Καραδήμας

13 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 047632/2021 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής 

που ορίστηκε με την από 14.4.2021 απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: 

9ΛΒ246ΨΖ2Ν-ΦΦΜ) με συνημμένα αυτού το διαβιβαστικό του Προέδρου του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Καθηγ. Δ. Παυλόπουλου, με θέμα «Έγκριση πρακτικών των 

επιτροπών αξιολόγησης για την επιλογή υποψηφίων υποτρόφων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 

Υποψηφίων Διδακτόρων μέσω ανταποδοτικών υποτροφιών» και το απόσπασμα πρακτικών της από 

13.5.2021, 6ης έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος.
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14 Το γεγονός ότι στο από 13.5.2021 απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος 

εγκρίνεται η επιστολή της Επιτροπής Αξιολόγησης για το γνωστικό αντικείμενο της Αρχαίας 

Ιστορίας, με Α.Π. (Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας) 29437/13.5.21,  στην οποία γνωστοποιείται ότι 

η Επιτροπή «παραιτείται από τη διαδικασία επιλογής υποτρόφων για τη διεξαγωγή επικουρικού 

διδακτικού έργου στο μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας. Ο λόγος είναι ότι δεν υφίσταται πλέον η 

ανάγκη αυτή δεδομένης της μεγάλης καθυστέρησης της διαδικασίας με αποτέλεσμα την κάλυψη των 

αναγκών μέχρι σήμερα από τις δύο διδάσκουσες. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία δεν έχει ακόμη 

ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου η πρόσληψη των υποτρόφων δεν αναμένεται πριν από το πέρας του 

εαρινού εξαμήνου στις 10 Ιουνίου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή αποτελούμενη από την 

κυρία Σοφία Ανεζίρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Αρχαίας Ιστορίας, τον κύριο Δημήτριο 

Πλάντζο, Καθηγητή της Κλασικής Αρχαιολογίας και την υπογραφομένη, Ελένη Ψωμά, καθηγήτρια 

της Αρχαίας Ιστορίας, δεν προέβη στη μοριοδότηση και την επιλογή υποτρόφου, καθώς έκρινε ότι ο 

αριθμός των ωρών που απαιτούνται δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν κατά τον 

εναπομείναντα χρόνο του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020/2021».

Αποφασίζει 

α) Την αποδοχή  των προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων, 

στα γνωστικά αντικείμενα 1. «Αρχαία Ιστορία» (1 μερική), 2. «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως» 

(1 μερική), 3. «Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», 4. «Προϊστορική Αρχαιολογία», 5. 

«Βυζαντινή Αρχαιολογία», 6. «Ιστορία της Τέχνης», όπως αυτοί αποτυπώνονται στο από 

13.5.2021 απόσπασμα πρακτικών της 6ης  Συνέλευσης ακαδημ. Έτους 2020-2021 του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 

της με αριθ. πρωτ. 15971/2021 (ΑΔΑ: ΩΦΤΦ46ΨΖ2Ν-Θ6Β) Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, ως ακολούθως:

Γνωστικό Αντικείμενο: 1. «Αρχαία Ιστορία» (1 μερική)

Μαθήματα [1ο Αρχαία Ιστορία Β΄ (Υστεροκλασικοί και ελληνιστικοί χρόνοι), 2ο Αρχαία Ιστορία (Αρχαία 

Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο), 3ο Αρχαία Ιστορία 

(Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Νομισματική]

Η Επιτροπή για το γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ιστορία» παραιτείται από τη διαδικασία επιλογής 

υποτρόφων για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου στο μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας. Ο λόγος 

είναι ότι δεν υφίσταται πλέον η ανάγκη αυτή δεδομένης της μεγάλης καθυστέρησης της διαδικασίας με 

αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών μέχρι σήμερα από τις δύο διδάσκουσες. Η Επιτροπή δεν προέβη 

στη μοριοδότηση και την επιλογή υποτρόφου, καθώς έκρινε ότι ο αριθμός των ωρών που απαιτούνται 

δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν κατά τον εναπομείναντα χρόνο του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου 

του ακαδημαϊκού έτους 2020/2021».

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Σύνολο Μορίων (70)

-

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (…)

-

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

-

Γνωστικό Αντικείμενο: 2. «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως» (1 μερική)

Μαθήματα [1ο Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Α΄ (Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Ευρώπης), 

2ο Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Β΄ (Ιστορική προσέγγιση των σχέσεων μεταξύ των οικονομικών 
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άκρων σε περιόδους κρίσεων)]

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Σύνολο Μορίων (70)

1. 040356/2021 (αποστολή η-μέιλ 23.4.21 18:36) /  41,5

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (70)

1. 040343/2021 (αποστολή η-μέιλ 23.4.21 18:36) /  39,5

2. 040443/2021 (αποστολή η-μέιλ 25.4.21 14:24) /  10

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

1. 040610/2021 (αποστολή η-μέιλ 25.4.21 19:40) / Δεν πληρείται το κριτήριο Α2 της πρόσκλησης «Το 

πρόγραμμα β΄ ή γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για 

τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και 

προγράμματα γ΄ κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017)»

Γνωστικό Αντικείμενο: 3. «Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας»

Μαθήματα [1ο Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 

του πρώιμου τουρκικού κράτους (19ος αι.-1946), 2ο Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Ιστορία 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: οι πηγές), 3ο Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Η Ελληνική 

Επανάσταση και η Μεγάλη Ιδέα από την πλευρά των Οθωμανών, 1821-1922)]

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Σύνολο Μορίων (70)

1. 040444/2021 (αποστολή η-μέιλ 25.4.21 11:22) /  31

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (…)

-

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

-

Γνωστικό Αντικείμενο: 4. «Προϊστορική Αρχαιολογία» 

Μαθήματα [1ο Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄ (Το Προϊστορικό Αιγαίο), 2ο Προϊστορική Αρχαιολογία Β΄ 

(Μινωική Αρχαιολογία), 3ο Ανασκαφική & Επεξεργασία Αρχαιολογικού Υλικού - Μουσειολογία]

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Σύνολο Μορίων (70)

1. 040595/2021 (αποστολή η-μέιλ 26.4.21 13:15) /  59

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (70)

1. 040611/2021 (αποστολή η-μέιλ 26.4.21 13:19) / 43,5

2. 038810/2021 (αποστολή η-μέιλ 22.4.21 15:00) / 30

3. 040496/2021 (αποστολή η-μέιλ 26.4.21  9:48) / 19
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Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

-

Γνωστικό Αντικείμενο: 5. «Βυζαντινή Αρχαιολογία» 

Μαθήματα [1ο Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄ (Αρχαιολογία και τέχνη της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής 

περιόδου, 7ος αι. - 1453), 2ο Τοπογραφία-Αρχιτεκτονική -Πολεοδομία (Μνημειακή τοπογραφία των 

Αθηνών), 3ο Βυζαντινή Αρχαιολογία (Από το ξίφος στο πυροβόλο. Αρχαιολογία του πολέμου στη 

βυζαντινή και την πρώιμη μεταβυζαντινή περίοδο)]

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Σύνολο Μορίων (70)

1. 039847/2021 (αποστολή η-μέιλ 24.4.2021 21:56) /   43

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (70)

1. 041253/2021 (αποστολή η-μέιλ 26.4.2021 14:34) /  32

2. 040446/2021 (αποστολή η-μέιλ 25.4.2021 13;46) /  30

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

-

Γνωστικό Αντικείμενο: 6. «Ιστορία της Τέχνης»

Μαθήματα [1ο Ιστορία της Τέχνης Β΄ (Η Τέχνη του Μπαρόκ και του Ροκοκό), 2ο Ιστορία της Τέχνης Γ΄ 

(Η Ευρωπαϊκή τέχνη από τον Νεοκλασικισμό έως την Art Νouveau, 18oς-19ος αιώνας), 3ο Εισαγωγή 

στην Επιστήμη της Ιστορίας της Τέχνης (Ιστορία της Τέχνης: Βασικές αρχές)]

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Σύνολο Μορίων (70)

1. 040568/2021 (αποστολή η-μέιλ 26.4.21 01:16) /   36

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (70)

1. 040547/2021 (αποστολή η-μέιλ 25.4.21 21:27) /  34

2. 040188/2021 (αποστολή η-μέιλ 24.4.21 14:54) /  25

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

-

β) Εγκρίνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των επιλεγέντων, επιλαχόντων και τους πίνακες των 

αποκλεισθέντων ως ανωτέρω και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης απόδοσης υποτροφίας με τους 

παραπάνω επιλεγέντες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης με τον εκάστοτε υπότροφο έως 30/09/2021.

 

Σημειώνεται ότι κατά της ως άνω απόφασης, με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες 

οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, 

αποφαίνεται επί του περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από 
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την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση 

θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά. 

Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης 

του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση 

άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των 

ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων. 

Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, οι τελικοί πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων επικυρώνονται από 

την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ.. Η σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο της άνω πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί μετά την 

έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
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