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Γραμματεία Συγκλήτου
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Αθήνα

9-7-2018

Αρ. Πρωτ.: 1718035231/10-7-18
ΠΡΟΣ: -Διαχειριστική Επιτροπή
του κληροδοτήματος
Σ. Σαριπόλου

ΘΕΜΑ: Απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος Σ.
Σαριπόλου σχετική με την απασχόληση με αμοιβή ειδικών επιμελητών
για την έκδοση τόμων της σειράς του κληροδοτήματος.
ΣΧΕΤ:

Το 1718033185/27-6-18 έγγραφο.

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου, της συνεδρίας
της 29-6-2018, που αφορά στο ανωτέρω θέμα, για να λάβετε γνώση και
παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
Εσωτερική διανομή
-Γραμματεία Συγκλήτου

ΑΔΑ: Ψ1ΞΔ46ΨΖ2Ν-ΥΟΓ

Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 29-6-2018
(19η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2017-18)
Θέμα 45ο
Απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος Σ. Σαριπόλου σχετική
με την απασχόληση με αμοιβή ειδικών επιμελητών για την έκδοση τόμων της σειράς
του κληροδοτήματος.
Η Σύγκλητος εγκρίνει, κατ’ άρθρο 4 παρ. 6 του Οργανισμού του
κληροδοτήματος Σ. Σαριπόλου, την από 5-3-2018 απόφαση της Διαχειριστικής
Επιτροπής του κληροδοτήματος, που διαβιβάζεται δια εγγράφου με αρ. πρωτ.
1718033185/27-6-18 και έχει ως κάτωθι:
« Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Σ. Σαριπόλου μετά από εκτενή
συζήτηση, αποφάσισε την απασχόληση με αμοιβή ειδικών επιμελητών για την έκδοση των
Τόμων της σειράς του Κληροδοτήματος (πέραν της εκδοτικής φροντίδας του εκάστοτε
συγγραφέα). Η επιλογή θα γίνει από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος,
σύμφωνα με την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων με βάση τα σχετικά προσόντα
τους, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αμοιβή θα εξαρτηθεί από τα
προσόντα του υποψηφίου και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των
εικοσιπέντε (25) ευρώ ανά τυπογραφικό δοκίμιο (25 ευρώ ανά 16 τυπογραφικές σελίδες).
Συγκεκριμένα, τα προσόντα των υποψηφίων θα αξιολογηθούν ως ακολούθως;
α) Σε ποσοστό 50% η εμπειρία του υποψηφίου στον χώρο της επιμέλειας συναφών με τη
θεματική των δημοσιεύσεων του Σαριπολείου επιστημονικών εκδόσεων, σε συνάρτηση
προς τον αριθμό των βιβλίων που έχει επιμεληθεί, τον συνολικό χρόνο εργασίας του επί
του αντικειμένου και την αποδεδειγμένη ποιότητα της εργασίας του αυτής βάσει σχετικών
τεκμηρίων και συστάσεων.
β) Σε ποσοστό 20% το διδακτορικό δίπλωμα.
γ) Σε ποσοστό 10% το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών.
δ) Σε ποσοστό 10% ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Τίτλους σπουδών (απαιτείται πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής)
4. Οποιοδήποτε στοιχείο που θα αποδεικνύει προηγούμενη εμπειρία στην επιμέλεια
εκδόσεων.
Οι σχετικές αιτήσεις θα κατατίθενται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 στην Κοσμητεία της
Φιλοσοφικής Σχολής (γραφείο 301, 3ος όροφος, Πανεπιστημιόπολη - Ζωγράφου).
Πληροφορίες θα δίνονται από τις κ. Σταματίνα Σπυράκη (210-7277541) και Κωνσταντίνα
Λυκόκα (210-7277910).»

Αθήνα, 9-7-2018
O Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

