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          Τρίπολη,  15/10/2018  

  Αρ. Πρωτ. B19662 

 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β18259/05-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

Για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο 

«Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης Προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α.0133), για τρεις (3) μήνες με δυνατότητα 

ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.  

Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες εμπρόθεσμες υποψηφιότητες με τους αντίστοιχους 

αριθμούς πρωτοκόλλου: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Β18437/10-09-2018  

(απ’ ευθείας κατάθεση) 

2 ΜΠΑΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ Β18522/12-09-2018  

(απ’ ευθείας κατάθεση) 

3 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β18606/14-09-2018 

(συστημένη επιστολή) 

4 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Β18691/17-09-2018 

(συστημένη επιστολή) 

5 ΑΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Β18743/18-09-2018 

(απ’ ευθείας κατάθεση) 

6 ΧΟΡΗΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Β18755/18-09-2018 

(συστημένη επιστολή) 

7 ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β18757/18-09-2018 

(συστημένη επιστολή) 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 

Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ: 2710 372123  
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8 ΤΣΙΑΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Β18782/19-09-2018 

(συστημένη επιστολή) 

9 ΜΠΟΛΟΒΗ ΜΑΡΙΑ Β18807/20-09-2018 

(απ’ ευθείας κατάθεση) 

10 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β18813/20-09-2018 

(συστημένη επιστολή) 

11 ΚΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β18820/20-09-2018 

(απ’ ευθείας κατάθεση) 

12 ΚΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β18828/20-09-2018 

(απ’ ευθείας κατάθεση) 

13 ΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Β18829/20-09-2018 

(απ’ ευθείας κατάθεση) 

14 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β18833/20-09-2018 

(απ’ ευθείας κατάθεση) 

15 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Β18873/21-09-2018 

(συστημένη επιστολή) 

16 ΦΑΜΕΛΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Β18874/21-09-2018 

(συστημένη επιστολή) 

17 ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ ΠΑΓΩΝΑ Β18875/21-09-2018 

(συστημένη επιστολή) 

18 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Β18876/21-09-2018 

(συστημένη επιστολή) 

19 ΠΑΠΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ Β18894/21-09-2018 

(συστημένη επιστολή) 

20 ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Β18915/24-09-2018 

(συστημένη επιστολή) 

 

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

κάτωθι:  
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 Η κ. Μπαρέκα Μαρία κατέθεσε πτυχίο ΤΕΙ και όχι πτυχίο ΑΕΙ στους κλάδους 

Ανθρωπιστικών Επιστημών/Νομικής Επιστήμης/Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, όπως ορίζει η υπ΄ αριθ. πρωτ. Β18259/05-09-2018  Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή της απορρίπτεται 

και η επιτροπή  δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 Η κ. Ζαρειφάκου Αναστασία κατέθεσε πτυχίο ΤΕΙ και όχι πτυχίο ΑΕΙ στους κλάδους 

Ανθρωπιστικών Επιστημών/Νομικής Επιστήμης/Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, όπως ορίζει η υπ΄ αριθ. πρωτ. Β18259/05-09-2018  Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή της απορρίπτεται 

και η επιτροπή  δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 Ο κ. Χορήδας Πέτρος δεν κατέθεσε πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, το οποίο 

αποτελεί  απαιτούμενo τυπικό προσόν.  Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή του 

απορρίπτεται και η επιτροπή  δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 Ο κ. Καστρίτης Αθανάσιος δεν κατέθεσε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, το οποίο 

αποτελεί  απαιτούμενo τυπικό προσόν.  Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή του 

απορρίπτεται και η επιτροπή  δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 Η κ. Τσιάμα Παναγιώτα δεν κατέθεσε πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, το οποίο 

αποτελεί  απαιτούμενo τυπικό προσόν.  Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή της 

απορρίπτεται και η επιτροπή  δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 Η κ. Μπολοβή Μαρία δεν κατέθεσε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, το οποίο 

αποτελεί  απαιτούμενo τυπικό προσόν.  Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή της 

απορρίπτεται και η επιτροπή  δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 Η κ. Καδά Βασιλική δεν κατέθεσε πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, το οποίο 

αποτελεί  απαιτούμενo τυπικό προσόν.  Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή της 

απορρίπτεται και η επιτροπή  δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 Η κ. Κουλού Νικολέττα δεν κατέθεσε πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, το οποίο 

αποτελεί  απαιτούμενo τυπικό προσόν.  Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή της 

απορρίπτεται και η επιτροπή  δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 Η κ. Κουλού Μαρία δεν κατέθεσε πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και 

Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, τα οποία αποτελούν  απαιτούμενα τυπικά 

προσόντα.  Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή της απορρίπτεται και η επιτροπή  

δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 Ο κ. Καρδαράς Παναγιώτης δεν κατέθεσε πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και 

Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, τα οποία αποτελούν  απαιτούμενα τυπικά 

προσόντα.  Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή του απορρίπτεται και η επιτροπή  

δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 Η κ. Γεωργακοπούλου Δήμητρα δεν κατέθεσε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, το 

οποίο αποτελεί  απαιτούμενo τυπικό προσόν.  Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή 

της απορρίπτεται και η επιτροπή  δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 
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 Η κ. Φαμελίτη Σταυρούλα δεν κατέθεσε πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, το οποίο 

αποτελεί  απαιτούμενo τυπικό προσόν.  Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή της 

απορρίπτεται και η επιτροπή  δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 Η κ. Παπαζή Δήμητρα-Μαρία δεν κατέθεσε πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, το οποίο 

αποτελεί  απαιτούμενo τυπικό προσόν.  Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή της 

απορρίπτεται και η επιτροπή  δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 Η κ. Δαμοπούλου Παναγιώτα δεν κατέθεσε πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη 

και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, τα οποία αποτελούν  απαιτούμενα τυπικά 

προσόντα.  Για τους ανωτέρω λόγους, η αίτησή της απορρίπτεται και η επιτροπή  

δεν προβαίνει σε αξιολόγηση και  βαθμολόγηση. 

 

1. Η κ. Ασβού Δήμητρα 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 16,75% Αναλογικά με το βαθμό 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Σπουδών 

14,32% Αναλογικά με το βαθμό 

Πιστοποιημένη Γνώση μιας 

κύριας Ευρωπαϊκής 

γλώσσας, βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%  Καλή Γνώση (10%) 

 Πολύ Καλή Γνώση (12,5 %) 

 Άριστη Γνώση (15%) 

 

Αποδεδειγμένη Γνώση 

χρήσης Η/Υ 

 

5% Βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 

προγράμματα. 

Ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ: (5%) 

Μη ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ: (0%) 
Πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός  (1) 

έτους σε διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξη 

25%   
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Δημοσιευμένο έργο 0%  

Συστατικές Επιστολές 5%  

Σύνολο 81,07%  

 

2. Ο κ. Δουρίδας Ιωάννης 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 20,575% Αναλογικά με το βαθμό 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Σπουδών 

17,88% Αναλογικά με το βαθμό 

Πιστοποιημένη Γνώση μιας 

κύριας Ευρωπαϊκής 

γλώσσας, βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5%  Καλή Γνώση (10%) 

 Πολύ Καλή Γνώση (12,5 %) 

 Άριστη Γνώση (15%) 

 

Αποδεδειγμένη Γνώση 

χρήσης Η/Υ 

 

5% Βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 

προγράμματα. 

Ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ: (5%) 

Μη ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ: (0%) 
Πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός  (1) 

έτους σε διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξη 

25%   

ΑΔΑ: ΩΦΜΨ469Β7Δ-Χ9Γ



 6 

Δημοσιευμένο έργο 5%  

Συστατικές Επιστολές 5%  

Σύνολο 90,955%  

 

3. Η κ. Ζαραβίνου Παγώνα 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 16,875% Αναλογικά με το βαθμό 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Σπουδών 

13% Αναλογικά με το βαθμό 

Πιστοποιημένη Γνώση μιας 

κύριας Ευρωπαϊκής 

γλώσσας, βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%  Καλή Γνώση (10%) 

 Πολύ Καλή Γνώση (12,5 %) 

 Άριστη Γνώση (15%) 

 

Αποδεδειγμένη Γνώση 

χρήσης Η/Υ 

 

5% Βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 

προγράμματα. 

Ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ: (5%) 

Μη ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ: (0%) 
Πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός  (1) 

έτους σε διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξη 

25%   
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Δημοσιευμένο έργο 0%  

Συστατικές Επιστολές 0%  

Σύνολο 74,875%  

 

4. Η κ. Θεοδωροπούλου Γεωργία 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 19,6% Αναλογικά με το βαθμό 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Σπουδών 

17,14% Αναλογικά με το βαθμό 

Πιστοποιημένη Γνώση μιας 

κύριας Ευρωπαϊκής 

γλώσσας, βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%  Καλή Γνώση (10%) 

 Πολύ Καλή Γνώση (12,5 %) 

 Άριστη Γνώση (15%) 

 

Αποδεδειγμένη Γνώση 

χρήσης Η/Υ 

 

5% Βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 

προγράμματα. 

Ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ: (5%) 

Μη ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ: (0%) 
Πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός  (1) 

έτους σε διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξη 

25%   

Δημοσιευμένο έργο 0%  

Συστατικές Επιστολές 5%  

Σύνολο 86,74%  
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5. Η κ. Καρπούζου Κυριακούλα 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 15,125% Αναλογικά με το βαθμό 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Σπουδών 

15,84% Αναλογικά με το βαθμό 

Πιστοποιημένη Γνώση μιας 

κύριας Ευρωπαϊκής 

γλώσσας, βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%  Καλή Γνώση (10%) 

 Πολύ Καλή Γνώση (12,5 %) 

 Άριστη Γνώση (15%) 

 

Αποδεδειγμένη Γνώση 

χρήσης Η/Υ 

 

5% Βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 

προγράμματα. 

Ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ: (5%) 

Μη ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ: (0%) 
Πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός  (1) 

έτους σε διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξη 

25%   

Δημοσιευμένο έργο 0%  

Συστατικές Επιστολές 5%  

Σύνολο 80,965%  

 

 

6. Η κ. Σεραφείμ Παναγιώτα 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: 

 

ΑΔΑ: ΩΦΜΨ469Β7Δ-Χ9Γ



 9 

Κριτήριο επιλογής Μόρια Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση  

Πτυχίο 16% Αναλογικά με το βαθμό 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Σπουδών 

15,92% Αναλογικά με το βαθμό 

Πιστοποιημένη Γνώση μιας 

κύριας Ευρωπαϊκής 

γλώσσας, βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%  Καλή Γνώση (10%) 

 Πολύ Καλή Γνώση (12,5 %) 

 Άριστη Γνώση (15%) 

 

Αποδεδειγμένη Γνώση 

χρήσης Η/Υ 

 

5% Βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 

προγράμματα. 

Ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ: (5%) 

Μη ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ: (0%) 
Πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός  (1) 

έτους σε διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξη 

25%   

Δημοσιευμένο έργο 0%  

Συστατικές Επιστολές 0%  

Σύνολο 76,92%  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 

Β18259/05-09-2018), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και την 

βαθμολογία που έλαβε ο φάκελος του υποψηφίου, η τριμελής επιτροπή εισηγείται 

ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Διοικητική και 

Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το έργο με τίτλο: «Διαχείριση του 25% 

των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133) στον κ. Δουρίδα Ιωάννη (συνολική βαθμολογία: 90,955%). 

Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης, η κατάταξη των υποψηφίων διαμορφώνεται ως 

εξής: 

1. Θεοδωροπούλου Γεωργία (συνολική βαθμολογία: 86,74%). 

2. Ασβού Δήμητρα (συνολική βαθμολογία: 81,07%). 
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3. Καρπούζου Κυριακούλα (συνολική βαθμολογία: 80,965%). 
4. Σεραφείμ Παναγιώτα (συνολική βαθμολογία: 76,92%). 

5. Ζαραβίνου Παγώνα (συνολική βαθμολογία: 74,875%). 

 

Οι ενστάσεις περί 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, ήτοι από 16/10/2018 

έως 22/10/2018. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

                                                      του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

              Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

  Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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