
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

               ΑΠΟΦΑΣΗ 46/29.01.2019         
         Της 76ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 29-01-2019 

 
Την 29η  Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 76η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1304/25.01.2019 

Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας Σοφίας Ζυγά.  

 

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, ως Πρόεδρος. 

2. Γουάλλες Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Βελιώτη - Γεωργοπούλου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Ρόχας - Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό 

μέλος, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Ζαχαριάς Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Θωμάκος Δημήτριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό 

μέλος. 

2. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, τακτικό μέλος. 

 

Στη Συνεδρίαση παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) – Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου κ. Παρασκευή Παπαηλίου. Επίσης, από τη Συνεδρίαση απουσίαζε αιτιολογημένα το τακτικό 

μέλος κ. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 

Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ: 2710 372123  
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και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, η οποία αναπληρώθηκε από τον Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών κ. Νικόλαο Ζαχαριά. 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παπαδοπούλου.  

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 9:35 π.μ. 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Θέμα 46: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της αριθμ. Β19789/17.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας, με αντικείμενο «Διοικητική 

Υποστήριξη και διάχυση πληροφορίας του ΠΜΣ», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση 

Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» (Κ.Α. 0106). 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, ενημερώνει τα παρόντα 

μέλη για το υπ΄ αριθμ. 1018/21.01.2019 Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ Β19789/17.10.2018 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας, με αντικείμενο 

«Διοικητική Υποστήριξη και διάχυση πληροφορίας του ΠΜΣ», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση 

Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» (Κ.Α. 0106). 

 

Η Επιτροπή Ερευνών λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα:  

α) την έγκριση του υπ’ αριθμ. 1018/21.01.2019 Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ Β19789/17.10.2018 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης της 

οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και  

β) την έγκριση σύναψης σύμβασης έργου με τον κ. Ντίνο Βασίλειο (ΑΦΜ: 036773079), με αντικείμενο 

«Διοικητική Υποστήριξη και διάχυση πληροφορίας του ΠΜΣ», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση 

Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» (Κ.Α. 0106), για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών με ημερομηνία έναρξης 

μετά το πέρας των ενστάσεων, συνολική αμοιβή 5.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος 

ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων) και με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.  

 

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, μέσω Φαξ (2710 372123) ή με απευθείας κατάθεση 

στο πρωτόκολλο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00 

(Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22 131 Τρίπολη), εντός 5 εργάσιμων ημερών από την 

επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 

ΕΛΚΕ. 
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Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        Τρίπολη, 29 Ιανουαρίου 2019 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σήμερα, στην Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2018, τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης: 

1. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής  

2. Μάριος- Δανιήλ Παπαλουκάς, Καθηγητής 

3. Βρόντου Ουρανία, Επίκουρος Καθηγήτρια 

διενήργησαν αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπεβλήθησαν μέχρι και 

την 1η/11/2018 (ημερομηνία λήξης αποστολής των αιτήσεων), για την ανάθεση του έργου με τίτλο: 

«Διοικητική Υποστήριξη και διάχυση πληροφορίας του ΠΜΣ». 

Χρονική Διάρκεια: Πέντε (5) μήνες,  με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 

Αμοιβή: 5.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ, Τμήματος Θεωρητικής Κατεύθυνσης (ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται).  

 Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

 Πιστοποιημένη καλή γνώση δεύτερης γλώσσας, βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

 Πιστοποιημένη καλή γνώση τρίτης γλώσσας, βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων,     β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου,  

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

 

Επιπρόσθετα προσόντα: 

 Κάτοχος Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων/δράσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 Εμπειρία στην επιμέλεια, διόρθωση και μορφοποίηση κειμένων.  

 

Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες εμπρόθεσμες υποψηφιότητες με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Β20179/30.10.2018 (συστημένη επιστολή) 

2 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑ Β20296/02.11.2018 (συστημένη επιστολή) 

3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β20308/02.11.2018 (συστημένη επιστολή) 

4 ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β20322/05.11.2018 (συστημένη επιστολή) 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου των υποψηφίων, η τριμελής επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι:  

1. Ο κος Κλωνάρης Διονύσιος δεν διαθέτει πιστοποιημένη καλή γνώση τρίτης γλώσσας βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ  και για το λόγο αυτό, η αίτησή του απορρίπτεται και η επιτροπή  δεν προβαίνει 

σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 
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2. Η κα Καραπιπερίδου Χαρά δεν διαθέτει πιστοποιημένη καλή γνώση δεύτερης και τρίτης γλώσσας 

βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ  και για το λόγο αυτό, η αίτησή της απορρίπτεται και η επιτροπή  δεν 

προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

3. Ο κος Σπυρόπουλος Παναγιώτης δεν διαθέτει πιστοποιημένη καλή γνώση δεύτερης και τρίτης 

γλώσσας βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ και πιστοποιημένης γνώσης χειρισμού Η/Υ και για το λόγο 

αυτό, η αίτησή του απορρίπτεται και η επιτροπή  δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

4. Ο κος Ντίνος Βασίλειος έχει πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα βάσει της προκήρυξης δικαιολογητικά 

και η βαθμολογία που λαμβάνει από την τριμελή επιτροπή, συμφώνως με την προκήρυξη και την 

εξέταση του φακέλου, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής: 

Κριτήριο επιλογής Μόρια Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση  

Πτυχίο 15% Πτυχίο Τμήματος Επικοινωνίας και 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης- 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (Λίαν καλώς) 

Πιστοποιημένη καλή γνώση 

αγγλικής γλώσσας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 Ύπαρξη άριστης γνώσης. Κρατικό 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας 

επιπέδου Γ2 Πιστοποιημένη καλή γνώση 

δεύτερης γλώσσας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

Ύπαρξη πολύς καλή γνώσης. Κρατικό 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας 

επιπέδου Β2  Πιστοποιημένη καλή γνώση τρίτης 

γλώσσας 

10% 

 

 Ύπαρξη καλή γνώσης. Diploma de 

espanol como lengua extranjera (nivel 

intermedio), Instituto Cervantes 

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού 

Η/Υ στα αντικείμενα: α) 

επεξεργασίας κειμένων,     β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου 

5% 5% για την ύπαρξη πιστοποιημένης 

γνώσης  

Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία 

μέσω Νέες Τεχνολογίες-Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη ύπαρξη 

 

Μη ύπαρξη πτυχίου: 0% 

 

 

 

 

 ύπαρξη Τίτλου Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 
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Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων/ 

δράσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου 

3,17% Εμπειρία α) οργάνωση δράσεων 

ενημέρωσης για σχετικών με το έργο 

της ΑΣ ΕΝΤΑΞΗ για 18 μήνες και β) 

στη διοργάνωση δράσεων/εκδηλώσεων 

πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

σε πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ για 20 

μήνες 

Μέγιστο ετών: 5 έτη 
Εμπειρία στην επιμέλεια, διόρθωση και 

μορφοποίηση κειμένων.  

4% Προϋπηρεσία ως  δημοσιογράφος 

για 48 μήνες 

Μέγιστο ετών: 5 έτη 

Συνέντευξη  17% Η Επιτροπή αξιολόγησης κατόπιν 

αξιολόγησης του φακέλου αίτησης 

του υποψήφιου αφού έκρινε ότι 

πληροί τα παραπάνω απαιτούμενα 

προσόντα, τον  κάλεσε σε 

συνέντευξη. Από τη συνέντευξη 

προέκυψε ότι ο υποψήφιος μέσα 

από την ακαδημαϊκή του εμπειρία 

όσο και από τη συνολική του 

εργασιακή εμπειρία δύναται να 

φέρει σε πέρας το έργο που 

περιγράφεται στην πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Βαθμολογία 85% 

Σύνολο 94,17%  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. Β19789/17-10-

2018), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και την βαθμολογία που έλαβε ο φάκελος 

του υποψηφίου συμπεριλαμβανομένης και της συνέντευξης, η τριμελής επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και 

χωρίς καμία επιφύλαξη, την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Διοικητική Υποστήριξη και διάχυση πληροφορίας 

του ΠΜΣ», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το έργο με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» (κωδικός 

αριθμός 0106),  στον κο Ντίνο Βασίλειο (συνολική βαθμολογία: 94,17%). 

 

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2018 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής …………………………………………… 

2. Μάριος- Δανιήλ Παπαλουκάς, Καθηγητής………………………………………… 

3. Βρόντου Ουρανία, Επίκουρος Καθηγήτρια………………………………………... 
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