
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 45/07.12.2021 
         Της 162ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 07-12-2021 

 

Την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 162η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

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

23624/03.12.2021 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης (φυσική παρουσία). 

2. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και 

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και 

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Λαλαγιάννη Βασιλική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Μακρής Ηλίας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

14. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης 

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

         

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 

ΑΔΑ: 6ΔΣΘ469Β7Δ-7ΤΞ



15. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

17. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Φωτόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό 

μέλος. 

2. Καστανιώτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

τακτικό μέλος. 

3. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, τακτικό μέλος. 

4. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα). 

5. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα). 

6. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (αιτιολογημένα απών). 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένοι, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα αναπληρωματικά 

μέλη: α) κ. Τζιρτζιλάκης Ευστράτιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και 

β) κ. Ρόχας Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής. 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση συνδέθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας της Διεύθυνσης της Μονάδας Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Ελένη Πρεζεράκου. 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παφύλια, μόνιμη 

διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:35 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα 45: Αίτημα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. 

Χρίστου Κουτσαμπέλα, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» (ΚΑ. 80583) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076399, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», για έγκριση 

Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 17464/28.09.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. (Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά) 

 

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

μέλη για το υπ΄ αριθμ. 23000/29.11.2021 αίτημα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Χρίστου Κουτσαμπέλα, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου «Γραφείο 

Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (ΚΑ. 80583) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076399, του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020», για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 17464/28.09.2021 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

 H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα:  

 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 23001/29.11.2021 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 17464/28.09.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, 

με αντικείμενο: «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας», με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο 

Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80583)με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076399, του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020», όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος και 

 

β) τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης  

18595/08.10.2021 ως εξής: 

Χρονική Διάρκεια: 6 μήνες (έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης για το χρονικό διάστημα 6 μηνών) με 

δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς 

περιορισμό, μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του 

«ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη 

διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν 

παράταση αυτού. 

Αμοιβή: 12.870 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

Αντικείμενο: 

Συμμετοχή στην Πράξη που αφορά την ενίσχυση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου διά μέσου της στελέχωσης του με εξειδικευμένο δυναμικό ερευνητικό έργο στα πλαίσια του 

ενοτήτων εργασίας και συγκεκριμένα όσον αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με βασική 

ομάδα στόχου τους φοιτητές, τους απόφοιτους, τους συλλόγους αποφοίτων αλλά και, ενδεχομένως, 

άλλους ενδιαφερόμενους όπως εμπορικά επιμελητήρια, επιχειρήσεις και άλλους συναφείς φορείς και την 

οργάνωση δράσεων δημοσιότητας όπως περιγράφονται από τα παραδοτέα ΠΕ4 Παροχή Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών και ΠΕ5 Δράσεις Δημοσιότητας. 

Αποζημίωση Αμοιβής και Μετακινήσεων: 

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προς ανάθεση έργου, ενδέχεται να απαιτηθεί για τις ανάγκες και την ορθή 

υλοποίηση αυτού, η πραγματοποίηση μετακινήσεων από μέρους του δικαιούχου. Οι δαπάνες αυτές δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην ως άνωθεν ορισμένη από την παρούσα πρόσκληση αμοιβή του δικαιούχου και 

καταβάλλονται επιπλέον αυτής, κατόπιν προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς τον 

Φορέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4485/2017. 
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Τόπος Απασχόλησης:  

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην 

Τρίπολη. 

 

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική  

διεύθυνση: elke@uop.gr (με αποδεικτικό παράδοσης) 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, 22131 Τρίπολη, 2ος όροφος, Γραφείο Β8, τηλ. 2710 372130, εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.  

 

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

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

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

              Τρίπολη, 7 Δεκεμβρίου 2021 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης 

 

ΑΔΑ: 6ΔΣΘ469Β7Δ-7ΤΞ



  
             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 17464/28.09.2021 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

1. Κουτσαμπέλας Χρίστος, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Γραμματέας 

3. Δέσποινα Τσακίρη, Καθηγήτρια, Αναπληρωματικό Μέλος 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 6/18.05.2021 της 141ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των αιτήσεων και των 

δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 13/10/2021, με συστημένη 

επιστολή ή απ’ ευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Τρίπολη, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με 

αντικείμενο: «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας», με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο 

Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80583). 

 

Αντικείμενο θέσης 

Συμμετοχή στην Πράξη που αφορά την ενίσχυση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου διά μέσου της στελέχωσης του με εξειδικευμένο δυναμικό ερευνητικό έργο στα πλαίσια του 

ενοτήτων εργασίας και συγκεκριμένα όσον αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με βασική ομάδα 

στόχου τους φοιτητές, τους απόφοιτους, τους συλλόγους αποφοίτων αλλά και, ενδεχομένως, άλλους 

ενδιαφερόμενους όπως εμπορικά επιμελητήρια, επιχειρήσεις και άλλους συναφείς φορείς και την οργάνωση 

δράσεων δημοσιότητας όπως περιγράφονται από τα  παραδοτέα ΠΕ4 Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

και ΠΕ5 Δράσεις Δημοσιότητας. 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

 

• Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της ημεδαπής/αλλοδαπής. (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

• Πιστοποιημένη Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στον ευρύτερο χώρο της 

Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού  ή/και σε έργα ανάπτυξης στον ευρύτερο 

χώρο της περιοχής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, (κατ’ελάχιστον καλή γνώση επιπέδου Β2), βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ. 

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά στους άρρενες υποψηφίους) ή νόμιμη απαλλαγή 

από αυτές μέχρι το πέρας της σύμβασης. 

 

Επιπρόσθετα προσόντα 

 

• Πιστοποιημένη Επαγγελματική Εμπειρία πλέον των δύο (2) ετών στον ευρύτερο χώρο της 

Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού  ή/και σε έργα ανάπτυξης στον ευρύτερο 

χώρο της περιοχής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

• Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται). 

• Αποδεδειγμένη εισήγηση/παρουσίαση Σεμιναρίων στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό 
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• Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (π.χ. Word, Excel, Power Point) βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ (μοριοδοτείται ανάλογα 

με το επίπεδο της γνώσης). 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Έξι (6) μήνες, (έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης για το χρονικό διάστημα 6 μηνών) με δυνατότητα 

ανανέωσης έως τη λήξη του έργου. 

 

Αμοιβή 

12.870 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος 

ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). 

 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις (ή αιτήσεις) με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1.  με Α.Π.: 18208/05.10.2021 

2.  με Α.Π.: 18595/08.10.2021 

3.  με Α.Π.: 18940/12.10.2021 

4.  με Α.Π.: 18943/12.10.2021 

 

 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης της …………………..     με Α.Π. 18208/05.10.2021, η Τριμελής 

Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου 

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών 

Σπουδών ή αντίστοιχο και ισότιμο 

της ημεδαπής/αλλοδαπής. 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται). 

Απαιτούμενο Ναι  Κάτοχος πτυχίου του τμήματος 

Φιλοσοφικής της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πατρών, με βαθμό 6.26. 

 

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών 

στον ευρύτερο χώρο της περιοχής 

της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού ή/και σε έργα 

ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο 

της περιοχής Συμβουλευτικής και 

του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. 

Απαιτούμενο Όχι Δεν ικανοποιεί το κριτήριο. Η 

υποψήφια δεν παρουσιάζει 

πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία στον ευρύτερο χώρο της 

περιοχής της Συμβουλευτικής και 

του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού ή/και σε έργα 

ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της 

περιοχής Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
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Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, 

που αποδεικνύεται βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

Απαιτούμενο Ναι Κάτοχος Certificate in ESOL 

International (reading, writing and 

listening) C2 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις (αφορά στους 

άρρενες υποψηφίους) ή νόμιμη 

απαλλαγή από αυτές μέχρι το 

πέρας της σύμβασης. 

Απαιτούμενο - Δεν εφαρμόζει. 

Επιπρόσθετα προσόντα 

Η υποψήφια δεν ικανοποιεί ένα τυπικό κριτήριο (όπως φαίνεται παραπάνω). Ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν 

προχώρησε στη μοριοδότηση των επιπρόσθετων προσόντων της υποψήφιας. 

 Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία πλέον των δύο (2) ετών 

στον ευρύτερο χώρο της περιοχής 

της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού ή/και σε έργα 

ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο 

της περιοχής Συμβουλευτικής και 

του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. 

20% 
5% ανά εξάμηνο, 

πλέον των δύο (2) 

ετών 
Μέγιστο: τέσσερα 

(4) εξάμηνα 

  

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, 

συναφές με το αντικείμενο της 

θέσης. (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται) 

20% 
Ύπαρξη σχετικού 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου: 20% 
Μη ύπαρξη 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου: 0% 
 

  

Αποδεδειγμένη 

εισήγηση/παρουσίαση Σεμιναρίων 

στη Συμβουλευτική και τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

10% 
Προσμετρώνται 

μόνο σεμινάρια 

συναφή με τη 

Συμβουλευτική 

και τον 

Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό. 

 
5% ανά 

σεμινάριο, 

μέγιστο τα 2. 
 

  

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

(π.χ. Word, Excel, PowerPoint) 

βάσει κριτηρίου ΑΣΕΠ. 

15% 
Ύπαρξη 

αποδεδειγμένης 

γνώσης χρήσης 

Η/Υ: 15% 
Μη ύπαρξη 

αποδεδειγμένης 

γνώσης χρήσης 
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Η/Υ: 0% 

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 

βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 
10% 

Καλή γνώση 

(Β2): 5% 
Πολύ καλή γνώση 

(ΓΙ/C1): 7,5% 
Άριστη γνώση 

(Γ2/C2): 10% 

  

Συνέντευξη 25% 
Κριτήρια 

(κλίμακα 

βαθμολόγησης 0-

100): 
1. Κατανόηση 

αντικειμένου 

(20% στο 

συνολικό βαθμό 

της συνέντευξης), 
2. Γνωστικό 

υπόβαθρο (40% 

στο συνολικό 

βαθμό της 

συνέντευξης). 
3. Δεξιότητες 

επικοινωνίας και 

συνεργασίας 

(30% στο 

συνολικό βαθμό 

της συνέντευξης), 

4. Ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών-

συνεργασιών 

(10% στο 

συνολικό βαθμό 

της συνέντευξης). 

 

  

Σύνολο 100% …..%  

 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης της ………………             με Α.Π. 18595/08.10.2021, η Τριμελής 

Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 
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Κάτοχος Πτυχίου 

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών 

Σπουδών ή αντίστοιχο και ισότιμο 

της ημεδαπής/αλλοδαπής. 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται). 

Απαιτούμενο Ναι Κάτοχος πτυχίου του τμήματος 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου με βαθμό 8.4. 

 

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών 

στον ευρύτερο χώρο της περιοχής 

της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού ή/και σε έργα 

ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο 

της περιοχής Συμβουλευτικής και 

του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. 

Απαιτούμενο Ναι Η υποψήφια προσκόμισε 

πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία που ξεπερνάει τα δύο έτη: 

συγκεκριμένα: 

από 1/4/2009 έως 7/2/2010, από 

8/2/2010 έως 10/11/2010 και από 

10/5/2007 έως 30/11/2018 στον 

Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

 

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, 

που αποδεικνύεται βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

Απαιτούμενο Ναι Κάτοχος Τest of English for 

International Communication 

(TOEIC). 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις (αφορά στους 

άρρενες υποψηφίους) ή νόμιμη 

απαλλαγή από αυτές μέχρι το 

πέρας της σύμβασης. 

Απαιτούμενο - Δεν εφαρμόζει. 

Επιπρόσθετα προσόντα 

 Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία πλέον των δύο (2) ετών 

στον ευρύτερο χώρο της περιοχής 

της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού ή/και σε έργα 

ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο 

της περιοχής Συμβουλευτικής και 

του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. 

20% 
5% ανά εξάμηνο, 

πλέον των δύο (2) 

ετών 
Μέγιστο: τέσσερα 

(4) εξάμηνα 

11.65% Η υποψήφια προσκόμισε 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 

πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία που ξεπερνάει τα δύο έτη 

κατά 14 μήνες, συγκεκριμένα: 

από 1/4/2009 έως 7/2/2010, από 

8/2/2010 έως 10/11/2010 και από 

10/5/2007 έως 30/11/2018 στον 

Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).  

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, 

συναφές με το αντικείμενο της 

θέσης. (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται) 

20%  
Ύπαρξη σχετικού 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου: 20%, Μη 

ύπαρξη 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου: 0% 

0% Η υποψήφια δεν κατέχει 

μεταπτυχιακό τίτλο. 

Αποδεδειγμένη 

εισήγηση/παρουσίαση Σεμιναρίων 

στη Συμβουλευτική και τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

10% 
Προσμετρώνται 

μόνο σεμινάρια 

συναφή με τη 

Συμβουλευτική 

και τον 

0% Η υποψήφια δεν παρουσιάζει 

αποδεδειγμένη 

εισήγηση/παρουσίαση στη 

Συμβουλευτική και τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 
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Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό. 

 
5% ανά 

σεμινάριο, 

μέγιστο τα 2. 
Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

(π.χ. Word, Excel, PowerPoint) 

βάσει κριτηρίου ΑΣΕΠ. 

15% 
Ύπαρξη 

αποδεδειγμένης 

γνώσης χρήσης 

Η/Υ: 15% 
Μη ύπαρξη 

αποδεδειγμένης 

γνώσης χρήσης 

Η/Υ: 0% 
 

15% Κάτοχος Cambridge International 

Diploma in IT skills (Electronic 

Communications, Databases, 

Spreadsheets, Word Processing, 

Presentations). 

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 

βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 
10% 

Καλή γνώση 

(Β2): 5% 
Πολύ καλή γνώση 

(ΓΙ/C1): 7,5% 
Άριστη γνώση 

(Γ2/C2): 10% 

7.5% Πολύ καλή γνώση - Τest of English 

for International Communication 

(TOEIC), ETS, βαθμολογία 900. 

Συνέντευξη 25% 
Κριτήρια 

(κλίμακα 

βαθμολόγησης 0-

100): 
1. Κατανόηση 

αντικειμένου 

(20% στο 

συνολικό βαθμό 

της συνέντευξης), 
2. Γνωστικό 

υπόβαθρο (40% 

στο συνολικό 

βαθμό της 

συνέντευξης). 
3. Δεξιότητες 

επικοινωνίας και 

συνεργασίας 

(30% στο 

συνολικό βαθμό 

της συνέντευξης), 

4. Ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών-

συνεργασιών 

(10% στο 

συνολικό βαθμό 

της συνέντευξης). 

25% Η επιτροπή κάλεσε την κα . 

             σε συνέντευξη την 11-11-

2021 μέσω τηλεδιάσκεψης. Η 

επιτροπή έθεσε στην υποψήφια 

ερωτήματα σε σχέση με την 

κατανόηση αντικειμένου, γνωστικό 

υπόβαθρο, ικανότητα επικοινωνίας 

και συνεργασίας και ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – συνεργασιών. 

Η ………... έλαβε για τη συνέντευξη 

τη μέγιστη βαθμολογία 

σε όλα τα κριτήρια βαθμολόγησης 

που ορίζονται στη σχετική 

Πρόσκληση. Κατά συνέπεια η 

βαθμολογία του στη συνέντευξη 

είναι 100%, η οποία σταθμίζεται με 

τον συντελεστή 25% που ορίζεται 

στην Πρόσκληση και αντιστοιχεί 

στο 25% της συνολικής 

βαθμολογίας. 

Σύνολο 100% 59.15%  
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Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης της …………………………… με Α.Π. 18940/12.10.2021, η 

Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους 

συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου 

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών 

Σπουδών ή αντίστοιχο και ισότιμο 

της ημεδαπής/αλλοδαπής. 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται). 

Απαιτούμενο Ναι Κάτοχος τίτλου Licence Sciences 

Humaines et Sociales, Mention 

Psychologie από το Universite D’ 

Aix-Marseille (Η υποψήφια 

προσκόμισε την αναγνώριση του 

ΔΟΑΤΑΠ). 

 

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών 

στον ευρύτερο χώρο της περιοχής 

της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού ή/και σε έργα 

ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο 

της περιοχής Συμβουλευτικής και 

του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. 

Απαιτούμενο Όχι Η υποψήφια δεν προσκόμισε 

δικαιολογητικά που να 

αποδεικνύουν επαγγελματική 

εμπειρία στο χώρο της 

συμβουλευτικής και του 

επαγγελματικού προσανατολισμού 

που να ξεπερνάει τα 2 έτη. 

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, 

που αποδεικνύεται βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

Απαιτούμενο Όχι Η υποψήφια δεν προσκόμισε 

δικαιολογητικά που να 

αποδεικνύουν τη γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας.  

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις (αφορά στους 

άρρενες υποψηφίους) ή νόμιμη 

απαλλαγή από αυτές μέχρι το 

πέρας της σύμβασης. 

Απαιτούμενο - Δεν εφαρμόζει. 

Επιπρόσθετα προσόντα 

Η υποψήφια δεν ικανοποιεί τουλάχιστον ένα τυπικό κριτήριο (όπως φαίνεται παραπάνω). Ως εκ τούτου η 

Επιτροπή δεν προχώρησε στη μοριοδότηση των επιπρόσθετων προσόντων της υποψήφιας. 

 Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία πλέον των δύο (2) ετών 

στον ευρύτερο χώρο της περιοχής 

της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού ή/και σε έργα 

ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο 

της περιοχής Συμβουλευτικής και 

του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. 

20% 
5% ανά εξάμηνο, 

πλέον των δύο (2) 

ετών 
Μέγιστο: τέσσερα 

(4) εξάμηνα 
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Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, 

συναφές με το αντικείμενο της 

θέσης. (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται) 

20% 
Ύπαρξη σχετικού 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου: 20% 
Μη ύπαρξη 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου: 0% 
 

  

Αποδεδειγμένη 

εισήγηση/παρουσίαση Σεμιναρίων 

στη Συμβουλευτική και τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

10% 
Προσμετρώνται 

μόνο σεμινάρια 

συναφή με τη 

Συμβουλευτική 

και τον 

Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό. 
 

5% ανά 

σεμινάριο, 

μέγιστο τα 2. 

 

  

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

(π.χ. Word, Excel, PowerPoint) 

βάσει κριτηρίου ΑΣΕΠ. 

15% 
Ύπαρξη 

αποδεδειγμένης 

γνώσης χρήσης 

Η/Υ: 15% 
Μη ύπαρξη 

αποδεδειγμένης 

γνώσης χρήσης 

Η/Υ: 0% 

  

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 

βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 
10% 

Καλή γνώση 

(Β2): 5% 
Πολύ καλή γνώση 

(ΓΙ/C1): 7,5% 
Άριστη γνώση 

(Γ2/C2): 10% 

  

Συνέντευξη 25% 
Κριτήρια 

(κλίμακα 

βαθμολόγησης 0-

100): 
1. Κατανόηση 

αντικειμένου 

(20% στο 

συνολικό βαθμό 

της συνέντευξης), 
2. Γνωστικό 

υπόβαθρο (40% 

στο συνολικό 

βαθμό της 

συνέντευξης). 
3. Δεξιότητες 

επικοινωνίας και 
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συνεργασίας 

(30% στο 

συνολικό βαθμό 

της συνέντευξης), 

4. Ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών-

συνεργασιών 

(10% στο 

συνολικό βαθμό 

της συνέντευξης). 
 

Σύνολο 100% …..%  

 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης της ………………………………. με Α.Π. 18943/12.10.2021, η 

Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους 

συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου 

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών 

Σπουδών ή αντίστοιχο και ισότιμο 

της ημεδαπής/αλλοδαπής. 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται). 

Απαιτούμενο Ναι Πτυχιούχος του Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό 

Άριστα. 

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών 

στον ευρύτερο χώρο της περιοχής 

της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού ή/και σε έργα 

ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο 

της περιοχής Συμβουλευτικής και 

του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. 

Απαιτούμενο Ναι  Η υποψήφια έχει υπηρετήσει ως 

σχολικός σύμβουλος (3η Περιφέρεια 

Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης) από 10-01-2012 έως 

26-07-2016. 

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, 

που αποδεικνύεται βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

Απαιτούμενο Ναι Άριστη Γνώση - Κάτοχος Certificate 

of Proficiency in English, University 

of Cambridge. 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις (αφορά στους 

άρρενες υποψηφίους) ή νόμιμη 

απαλλαγή από αυτές μέχρι το 

πέρας της σύμβασης. 

Απαιτούμενο - Δεν εφαρμόζει. 

Επιπρόσθετα προσόντα 
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 Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία πλέον των δύο (2) ετών 

στον ευρύτερο χώρο της περιοχής 

της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού ή/και σε έργα 

ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο 

της περιοχής Συμβουλευτικής και 

του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. 

20% 
5% ανά εξάμηνο, 

πλέον των δύο (2) 

ετών 
Μέγιστο: τέσσερα 

(4) εξάμηνα 

20% Η υποψήφια έχει υπηρετήσει ως 

σχολικός σύμβουλος (3η 

Περιφέρεια Σχολικών Συμβούλων 

Δημοτικής Εκπαίδευσης) από 10-

01-2012 έως 26-07-2016. 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, 

συναφές με το αντικείμενο της 

θέσης. (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται) 

20% 
Ύπαρξη σχετικού 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου: 20% 
Μη ύπαρξη 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου: 0% 
 

0% Η υποψήφια κατέχει μεταπτυχιακό 

με τίτλο «Σπουδές στην 

Εκπαίδευση», από τη Σχολή 

Ανθρωπιστικών Σπουδών του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

και μεταπτυχιακό με τίτλο 

«Συγκριτική Εκπαίδευση και 

Ανθρώπινα Δικαιώματα», από το 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία του 

Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Η 

Επιτροπή έκρινε ότι κανένας από 

τους δύο τίτλους δεν είναι συναφής 

με το αντικείμενο της θέσης. 

 

 

Αποδεδειγμένη 

εισήγηση/παρουσίαση Σεμιναρίων 

στη Συμβουλευτική και τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

10% 
Προσμετρώνται 

μόνο σεμινάρια 

συναφή με τη 

Συμβουλευτική 

και τον 

Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό. 

 
5% ανά 

σεμινάριο, 

μέγιστο τα 2. 

 

10%  Η υποψήφια παρουσιάζει διδακτικό 

έργο στη Συμβουλευτική και τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

στα πλαίσια του Προγράμματος 

ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και 

τον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό της Ανώτατης 

Σχολής Παιδαγωγικής & 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(ΑΣΠΑΙΤΕ). Συγκεκριμένα 

παρουσιάζει διδακτικό έργο στο 

μάθημα «Εργαστήριο Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής & Νέες 

Τεχνολογίες» και «Συμβουλευτική 

Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων». 

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

(π.χ. Word, Excel, PowerPoint) 

βάσει κριτηρίου ΑΣΕΠ. 

15% 
Ύπαρξη 

αποδεδειγμένης 

γνώσης χρήσης 

Η/Υ: 15% 
Μη ύπαρξη 

αποδεδειγμένης 

γνώσης χρήσης 

Η/Υ: 0% 

0%  Η υποψήφια δεν προσκόμισε 

δικαιολογητικά που να 

αποδεικνύουν γνώση χρήσης Η/Υ. 
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Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 

βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 
10% 

Καλή γνώση 

(Β2): 5% 
Πολύ καλή γνώση 

(ΓΙ/C1): 7,5% 
Άριστη γνώση 

(Γ2/C2): 10% 

10% Άριστη Γνώση - Κάτοχος Certificate 

of Proficiency in English, University 

of Cambridge. 

Συνέντευξη 25% 
Κριτήρια 

(κλίμακα 

βαθμολόγησης 0-

100): 
1. Κατανόηση 

αντικειμένου 

(20% στο 

συνολικό βαθμό 

της συνέντευξης), 
2. Γνωστικό 

υπόβαθρο (40% 

στο συνολικό 

βαθμό της 

συνέντευξης). 
3. Δεξιότητες 

επικοινωνίας και 

συνεργασίας 

(30% στο 

συνολικό βαθμό 

της συνέντευξης), 

4. Ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών-

συνεργασιών 

(10% στο 

συνολικό βαθμό 

της συνέντευξης). 
 

12.5% Η επιτροπή κάλεσε την κα   

…………. σε συνέντευξη την 11-

11-2021 μέσω τηλεδιάσκεψης. Η 

επιτροπή έθεσε στην υποψήφια 

ερωτήματα σε σχέση με την 

κατανόηση αντικειμένου, γνωστικό 

υπόβαθρο, ικανότητα επικοινωνίας 

και συνεργασίας και ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – συνεργασιών. Από 

τις απαντήσεις της υποψηφίου, η 

επιτροπή κατέληξε ότι, ενώ η 

κα ……………. παρουσιάζει 

αξιοσημείωτη ακαδημαϊκή πορεία, 

λόγω των υφιστάμενων 

επαγγελματικών υποχρεώσεων που 

συνεπάγεται η θέση ευθύνης που 

κατέχει την τρέχουσα περίοδο 

(συγκεκριμένα υπηρετεί ως 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

σε Περιφερειακό Κέντρο 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού), η 

υποψήφια παρουσιάζει 

περιορισμένη διαθεσιμότητα που θα 

καθιστούσε δύσκολη την 

απρόσκοπτη συνεργασία της με το 

Γραφείο Διασύνδεσης και ειδικά 

όσον αφορά την επικοινωνία και τη 

συνεργασία καθώς και την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών και συνεργασιών.  
Στη βάση αυτή, η υποψήφια 

βαθμολογήθηκε στα 4 κριτήρια ως 

εξής: κριτήριο 1: 60, κριτήριο 2: 65, 

κριτήριο 3: 35, κριτήριο 4: 30. Άρα 

η συνολική βαθμολογία είναι: 

0.2*60+0.4*65+0.3*30+0.1*30=50.  

Τελική βαθμολόγηση της 

συνέντευξης είναι 0.25*50=12.5% 

επί της τελικής βαθμολογίας. 

 

Σύνολο 100% 52. 5%  

 

 

 

 

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

17464/28.09.2021), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των 

αιτήσεων, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της κας 
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…………………. με Α.Π. 18595/08.10.2021 με συνολική βαθμολογία 59.15% βάσει των κριτηρίων και των 

συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 

έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο: «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας» με σύμβαση 

έργου διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο του έργου με 

τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.A. 80583). Σε περίπτωση μη αποδοχής 

της θέσης από την κα …………………….. με Α.Π. 18595/08.10.2021 προτείνεται κατά σειρά βαθμολογίας η 

κάτωθι επιλαχούσα: 

 

1. ……………………………… με Α.Π. 18943/12.10.2021 με συνολική βαθμολογία: 52.5%.  

 

 

 

Κόρινθος, 26/11/2021 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Κουτσαμπέλας Χρίστος, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος 

 

2. Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Γραμματέας 

 

3. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, Αναπληρωματικό Μέλος 
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