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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                    

Απόφαση 44/17.01.2023 

      Της 210ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

            του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 17.01.2023 

 

Την 17η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 210η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 980/13.01.2023 

Πρόσκλησης και της από 16.01.2023 ορθής επανάληψης του Πρύτανη, Καθηγητή κ. Αθανάσιου Κατσή.  

 

Παρόντες:  

1. Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (φυσική παρουσία). 

2. Νικόλαος Βώρος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, αναπληρωματικό 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. Φωτόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Καστανιώτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Καραγιώργος Γρηγόρης Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό  μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Τζιφάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 
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13. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).   

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

21. Σπυροπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

 

Απόντες:  

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

μέλος (αιτιολογημένα απούσα). 

 

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

ΙΔAΧ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 10:03 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 44: Αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Ιωάννη 

Γιωτόπουλου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023» (Κ.Α. 80692), για έγκριση 

Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 30012/27.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

ανάθεση έργου σε πέντε (5) άτομα. (Εισηγητής: Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής)  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής κ. Κατσής Αθανάσιος, ενημερώνει τα παρόντα 

μέλη για το υπ’ αριθ. 1025/16.01.2023 αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών κ. Ιωάννη Γιωτόπουλου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023» (Κ.Α. 80692), 
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για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 30012/27.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε πέντε (5) άτομα. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω αίτημα αποφασίζει ομόφωνα: 

 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1073/16.01.2022 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 30012/27.12.2022 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη 4 συμβάσεων ανάθεσης έργου διοικητικής 

υποστήριξης και 1 σύμβασης ανάθεσης έργου τεχνικής υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική 

Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023», του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 

2023» (Κ.Α. 80692), όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος. 

β) τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων, με τους  

υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης : ΑΑ_254 (ΘΕΣΗ 1), ΧΑ_209 (ΘΕΣΗ 2),ΧΑ_210 (ΘΕΣΗ 3),ΠΣ_234 

(ΘΕΣΗ 4) και ΚΑ_ 243 (ΘΕΣΗ 5), ως ακολούθως: 

Συνοπτική Περιγραφή Έργου  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε υποστηρικτικές δράσεις που στοχεύουν στην αποτελεσματική 

και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος, μέσω της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 

του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, της δικτύωσης, της προβολής και δημοσιότητας και της αξιολόγησης της 

εφαρμογής της Πρακτικής άσκησης.  

 

Αναλυτική Περιγραφή υπό Ανάθεση Έργου/Θέση (Αντικείμενο Ανάθεσης με αναφορά σε παραδοτέα, 

Χρονική Διάρκεια, Αμοιβή, τόπο Απασχόλησης)  

 

ΘΕΣΗ 1: ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ) 

  

Αντικείμενο Ανάθεσης: Διοικητική Υποστήριξη τουλάχιστον 100 Ασκούμενων Φοιτητών Πανεπιστημιακών 

Προγραμμάτων Σπουδών, Επικοινωνία, Υποστήριξη Διαχείριση.  

 

Παραδοτέα: Μηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Παραχθέντος Έργου  

 

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως τις 31/10/2023, 

με δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από 

αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον παραταθεί ή 

χρηματοδοτηθεί εκ νέου το έργο. Η σύμβαση είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του 

ανωτέρω έργου.  

 

Αμοιβή: Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού 

των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (έως του ποσού των 22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, 

ΦΠΑ, όλων των νόμιμων κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου.  

Τόπος Απασχόλησης: Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη 

Τρίπολη.  
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ΘΕΣΗ 2: ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  

 

Αντικείμενο Ανάθεσης: Διοικητική Υποστήριξη τουλάχιστον 100 Ασκούμενων Φοιτητών Πανεπιστημιακών-

Τεχνολογικών Προγραμμάτων Σπουδών.  

 

Παραδοτέα: Μηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Παραχθέντος Έργου  

 

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως τις 31/10/2023, 

με δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση 

της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον παραταθεί ή χρηματοδοτηθεί εκ νέου το έργο. Η σύμβαση είναι εντός των 

εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου.  

Αμοιβή: Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού 

των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (έως του ποσού των 22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, 

ΦΠΑ, όλων των νόμιμων κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου.  

 

Τόπος Απασχόλησης: Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη 

Καλαμάτα. 

 

ΘΕΣΗ 3: ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  

Αντικείμενο Ανάθεσης: Διοικητική Υποστήριξη τουλάχιστον 100 Ασκούμενων Φοιτητών Πανεπιστημιακών 

Τεχνολογικών Προγραμμάτων Σπουδών  

Παραδοτέα:  Μηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Παραχθέντος Έργου  

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως τις 31/10/2023, 

με δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από 

αίτημα του  Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον παραταθεί ή 

χρηματοδοτηθεί εκ νέου το έργο. Η σύμβαση είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του 

ανωτέρω έργου.    

Αμοιβή: Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω  σύμβασης  ανέρχεται έως του 

ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (έως του ποσού των 22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των 

φόρων, ΦΠΑ, όλων των νόμιμων κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και 

εργαζομένου.  

 

Τόπος Απασχόλησης: Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη 

Καλαμάτα.   

ΘΕΣΗ 4: ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ)  

Αντικείμενο Ανάθεσης: Διοικητική Υποστήριξη τουλάχιστον 100 Ασκούμενων Φοιτητών Πανεπιστημιακών 

Τεχνολογικών Προγραμμάτων Σπουδών  

Παραδοτέα:  Μηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Παραχθέντος Έργου  
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Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως τις 31/10/2023, 

με δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από 

αίτημα του  Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον παραταθεί ή 

χρηματοδοτηθεί εκ νέου το έργο. Η σύμβαση είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του 

ανωτέρω έργου.    

Αμοιβή: Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω  σύμβασης  ανέρχεται έως του 

ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (έως του ποσού των 22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των 

φόρων, ΦΠΑ, όλων των νόμιμων κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και 

εργαζομένου.  

Τόπος Απασχόλησης: Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη 

Πάτρα.   

ΘΕΣΗ 5: ΠΕ/ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ)  

Αντικείμενο Ανάθεσης: Τεχνική Υποστήριξη, εγκατάσταση - προσαρμογή – λειτουργία συστήματος 

ηλεκτρονικών αιτημάτων  

Παραδοτέα:  Μηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Παραχθέντος Έργου  

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως τις 31/10/2023, 

με δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από 

αίτημα του  Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον παραταθεί ή 

χρηματοδοτηθεί εκ νέου το έργο. Η σύμβαση είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του 

ανωτέρω έργου.    

Αμοιβή: Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω  σύμβασης  ανέρχεται έως του 

ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (έως του ποσού των 22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των 

φόρων, ΦΠΑ, όλων των νόμιμων κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και 

εργαζομένου.  

Τόπος Απασχόλησης: Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη 

Τρίπολη.   

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

ηλεκτρονική διεύθυνση: prog@uop.gr (με αποδεικτικό παράδοσης), εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 

από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής – έγκρισης αποτελεσμάτων στον ιστότοπο 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,17 Ιανουαρίου 2023 

                          Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Καθηγητής Κατσής Αθανάσιος 
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                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
 

  

Τρίπολη, 16.01.2023  

Αρ. Πρωτ.:   

  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ Αρ. Πρωτ: 30012/27.12.2022 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

1. Ιωάννης Γιωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

2. Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

3. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 54/21.12.2022 (ΑΔΑ: 67ΞΨ469Β7Δ-ΓΚΟ) απόφαση της 208ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διενήργησαν αξιολόγηση των 

προτάσεων και των δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς 

τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου https://submissions.uop.gr/ έως και 06.01.2023 - 

23:59 ώρα Ελλάδος (ημερομηνία λήξης αποστολής προτάσεων),  για τη σύναψη 4 συμβάσεων ανάθεσης έργου 

διοικητικής υποστήριξης και 1 σύμβασης ανάθεσης έργου τεχνικής υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική 

Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023».   

Μετά την εξέταση των υποψηφιοτήτων διαπιστώθηκε πως η κα ΒΧ (αρ. πρωτ. 235) και ο κος ΚΑ (αρ. πρωτ. 326) 

δεν έχουν υποβάλει το παράρτημα Ι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

Η πρόταση με αρ. πρωτ. 307 της κας ΜΜ δεν εξετάζεται γιατί δεν προσδιορίζεται ο αριθμός θέσης για την οποία 

υποβάλλεται.  

Ακολουθεί η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

 

ΘΕΣΗ 1: ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ)  

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η θέση αφορά: 

Αντικείμενο Ανάθεσης: Διοικητική Υποστήριξη τουλάχιστον 100 Ασκούμενων Φοιτητών Πανεπιστημιακών 

Προγραμμάτων Σπουδών, Επικοινωνία, Υποστήριξη Διαχείριση.   

Παραδοτέα:  Μηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Παραχθέντος Έργου  

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως τις 31/10/2023, με 

δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από αίτημα του  

https://submissions.uop.gr/
ΑΔΑ: 68ΥΜ469Β7Δ-5ΜΖ
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Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον παραταθεί ή χρηματοδοτηθεί εκ νέου το 

έργο. Η σύμβαση είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου.     

Αμοιβή: Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω  σύμβασης  ανέρχεται έως του ποσού 

των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (έως του ποσού των 22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, ΦΠΑ, 

όλων των νόμιμων κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου.  

Τόπος Απασχόλησης: Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Τρίπολη.   

Απαιτούμενα προσόντα:    

• Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (με αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ / 
ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)  

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η οποία να καλύπτει το διάστημα της 
σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους)  

• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 
ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων     

Επιπρόσθετα προσόντα:   

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   
• Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας (βάσει των πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  
• Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (βάσει των πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  
• Επιπρόσθετη, πέραν της απαιτούμενης του ενός (1) έτους, επαγγελματική εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων     

  
Βαθμολογία Κριτηρίων:  

Α/Α  Κριτήριο αξιολόγησης   
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση   
  

1  

Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της αλλοδαπής (με 
αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 
όπου απαιτείται).   

ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ   

2  

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η 
οποία να καλύπτει το διάστημα της 
σύμβασης (αφορά τους άρρενες 
υποψηφίους).   

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ   

3  

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
ενός (1) έτους στη διοικητική 
υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 
ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  

4  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   15  

Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου: 15 μονάδες   
Μη ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου: 0 μονάδες   
  
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός τίτλου 
σπουδών μοριοδοτείται μόνο ένας (1)  

ΑΔΑ: 68ΥΜ469Β7Δ-5ΜΖ
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5  
Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, (βάσει των πιστοποιητικών 
που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

15  

Έλλειψη αποδεδειγμένης γνώσης: 0 μονάδες   
Καλή Γνώση: 5 μονάδες  
Πολύ Καλή Γνώση: 10 μονάδες  
Άριστη Γνώση: 15 μονάδες   

6  

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 
(βάσει των πιστοποιητικών που 
αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

15    

7  

Επιπρόσθετη, πέραν της απαιτούμενης 
του ενός (1) έτους, επαγγελματική 
εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων    

35  
Όπως αποδεικνύεται από συμβάσεις, 1 μονάδα 
ανά μήνα εμπειρίας, έως 35 μήνες.   

8  Συνέντευξη  20  

Θα αξιολογηθούν:  
α. οι οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές 
ικανότητες: 10 μονάδες  
β. Το πνεύμα συνεργασιμότητας, αυτενέργειας 
και βαθμός επίτευξης της αποτελεσματικότητας 
των στόχων: 5 μονάδες  
γ. Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης και 
των στόχων του έργου: 5 μονάδες  
  
Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη 
συνέντευξη θα απορρίπτονται  

  Σύνολο   100     

  

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

“https://submissions.uop.gr/” με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Παρατηρήσεις  

ΑΑ 254  

ΑΑ 251  

ΓΤ 207  

ΔΠ 208  

ΚΕ 259  

ΚΔ 317  

ΛΓ 230 Έχει υποβάλει δύο φορές αίτηση, με 
αρ. πρωτ. στη δεύτερη αίτηση 248 

ΛΕ 229  

ΜΓ 209  

ΜΜ 303  

ΠΑ 236  

ΑΔΑ: 68ΥΜ469Β7Δ-5ΜΖ
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ΡΜ 328 Έχει υποβάλει δύο φορές αίτηση, με 
αρ. πρωτ. στη δεύτερη αίτηση 324 

ΡΑ 214  

ΣΕ 231  

ΤΔ 244  

ΤΜ 240  

 
 
Από τις δεκαέξι (16) προτάσεις που υποβλήθηκαν απορρίφθηκαν οι  κάτωθι: 
Πίνακας αποκλεισθέντων υποψηφίων 
 

Επώνυμο-Όνομα 
 

Αριθ.Πρωτ. Πρότασης Λόγος αποκλεισμού 

1. ΑΑ 251 Στην ίδια πρόταση υπέβαλε αίτηση για 2 θέσεις (θέση 
1 και θέση 2) ενώ θα έπρεπε να επιλέξει μόνο μία θέση 
καθώς για διαφορετική θέση απαιτείται νέα υποβολή 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι της πρόσκλησης. 

2. ΓΤ 207 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που αφορά 
την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στη 
διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, τεκμηριωμένη 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

3. ΚΕ 259 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που αφορά 
την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στη 
διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, τεκμηριωμένη 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

4. ΛΕ 229 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που αφορά 
την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στη 
διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, τεκμηριωμένη 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

5. ΜΜ 303 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που αφορά 
την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στη 
διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, τεκμηριωμένη 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

6. ΠΑ 236 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που αφορά 
την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στη 
διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, τεκμηριωμένη 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

7. ΡΑ 214 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που αφορά 
την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στη 
διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, τεκμηριωμένη 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

8. ΣΕ 231 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που αφορά 
την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στη 
διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, τεκμηριωμένη 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 
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9. ΤΔ 244 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που αφορά 
την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στη 
διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, τεκμηριωμένη 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

10. ΤΜ 240 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που αφορά 
την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στη 
διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, τεκμηριωμένη 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

 
Μετά από μελέτη του φακέλου των ανωτέρω προτάσεων, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των 

απαιτούμενων κριτηρίων, με τις αντίστοιχες βαθμολογίες κάθε κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
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Κριτήρια:  
Κριτήριο 1 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 2 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 3 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 4 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ
ΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 5 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΟ 

Κριτήριο 6 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 7 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

Παρατηρήσεις 

 
Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου  

Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ ή 
ισότιμος τίτλος 
σπουδών της 
αλλοδαπής 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εκπληρωμένες 
στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
(αφορά τους 
άρρενες 
υποψηφίους).   
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Επαγγελματική 
εμπειρία 
τουλάχιστον ενός 
(1) έτους στη 
διοικητική 
υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμ
ενων ή/και 
ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ  
 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 
Ειδίκευσης    
 
Μη ύπαρξη: 0 
Ύπαρξη: 15  
 

Γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας  
 
Έλλειψη: 0 
Καλή: 5,  
Πολύ καλή: 10,  
Άριστη: 15   

Γνώση 
χρήσης Η/Υ 
 
Έλλειψη: 0 
Ύπαρξη:15 

Επιπρόσθετη, 
επαγγελματική 
εμπειρία στη 
διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμεν
ων ή/και ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων  
 
1 μονάδα ανά μήνα, 
έως 35 μήνες   

 

ΑΑ 
 

254 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 15 15 15 35  

ΔΠ 
 

208 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 15 5 15 20   

ΛΓ 
 

230 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ NAI 15 15 15 32  

ΚΔ 
 

317 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 15 15 15 19  

ΜΓ 
 

209 NAI ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ NAI 15 15 15 0  

ΡΜ 
 

328 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 0 5 15 30  

 

Σε συνέχεια της αρχικής αξιολόγησης,  η Τριμελής Επιτροπή προχώρησε στην διενέργεια συνεντεύξεων με τους/τις  υποψηφίους/ες την Πέμπτη 12 

Ιανουαρίου 2023, και τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, κατόπιν προσκλήσεώς τους δύο ημέρες νωρίτερα.   
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Κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα των συνεντεύξεων, δεν προσήλθε και συνεπώς σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης δεν αξιολογείται περαιτέρω η 

υποψήφια κ. ΡΜ (αρ. πρωτ. 328). Επίσης, ο υποψήφιος κ. ΚΔ (αρ. πρωτ. 317), λαμβάνοντας την πρόσκληση σε συνέντευξη, απάντησε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ότι δεν θα λάβει μέρος στη συνέντευξη και με υπεύθυνη δήλωση που απέστειλε απέσυρε την υποψηφιότητά του. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τα συνθετικά στοιχεία της βαθμολογίας της συνέντευξης, για κάθε υποψήφιο/α που συμμετείχε, με βάση τα 

παρακάτω 3 κριτήρια όπως ορίζονται από τη σχετική πρόσκληση.  

 

Κριτήρια Συνέντευξης  

α) Οργανωτικές 

ικανότητες, 

επικοινωνιακές 

ικανότητες 

β) Πνεύμα συνεργασιμότητας, 

αυτενέργειας και βαθμός 

επίτευξης της 

αποτελεσματικότητας των 

στόχων 

γ) Κατανόηση των 

απαιτήσεων της 

θέσης και των 

στόχων του έργου 

Σύνολο Μοριοδότησης 

Συνέντευξης 

α+β+γ 

 

Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
0-10 μονάδες 0-5 μονάδες 0-5 μονάδες  

ΑΑ 254 10 5 5 20 

ΔΠ 208 8 4 2 14 

ΛΓ 230 9 4 3 16 

ΜΓ 209 9 4 3 16 

 

Μετά από την αρχική αξιολόγηση  και τη διενέργεια των συνεντεύξεων, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στην κάτωθι κατάταξη των υποψηφίων βάσει των 

απαιτούμενων κριτηρίων, με την βαθμολογία κάθε  κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

ΑΔΑ: 68ΥΜ469Β7Δ-5ΜΖ
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Τελικός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων  

Κριτήρια:  
Κριτήριο 4 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜ
ΕΝΟ 

Κριτήριο 5 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ

ΜΕΝΟ 

Κριτήριο 6 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ

Ο 

Κριτήριο 7 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ

ΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 8 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ

ΜΕΝΟ 

Σύνολο 
Βαθμολόγησης 

Κριτηρίων 
 

Κατάταξη 
 

 
Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 

Ειδίκευσης 
 

Μη ύπαρξη: 0 
Ύπαρξη: 15 

 

Γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας 

 
Έλλειψη: 0 

Καλή: 5, 
Πολύ καλή: 10,  

Άριστη: 15 

Γνώση χρήσης Η/Υ 
 

Έλλειψη: 0 
Ύπαρξη:15 

Επιπρόσθετη, 
επαγγελματικ

ή εμπειρία 
στη διοικητική 

υποστήριξη 
συγχρηματοδ

οτούμενων 
ή/και 

ευρωπαϊκών 
ερευνητικών 

έργων 
 

1 μονάδα ανά 
μήνα, έως 35 

μήνες 

Συνέντευξη 
 

0-20 μονάδες 

Κριτήρια 
4+5+6+7+8 

 

1. ΑΑ 
 

254 15 15 15 35 20 100  Επιλεγείσα 

2. ΛΓ 230 15 15 15 32 16 93 
1η 

Επιλαχούσα 

3. ΔΠ 208 15 5 15 20  14 69 
2η 

Επιλαχούσα 

4. ΜΓ 209 15 15 15 0 16 61 
3η 

Επιλαχούσα 
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Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ: 30012/27.12.2022), ως 

προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία 

επιφύλαξη, την επιλογή της κας ΑΑ (Αριθ. Πρωτ. 254) με συνολική βαθμολογία 100 βάσει των κριτηρίων της 

προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου 

διοικητικής υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΈΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ) 

στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

για το Ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023».  

Ως επιλαχόντες η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη σύμφωνα με την 

προηγηθείσα κατάταξη, κατά σειρά την κα ΛΓ (Αρ. Πρωτ. 230) με συνολική βαθμολογία  93, την κα ΔΠ (Αρ. Πρωτ. 

208) με συνολική βαθμολογία 69 και την κα ΜΓ (Αριθ. Πρωτ. 209) με συνολική βαθμολογία 61. 

 

ΘΕΣΗ 2: ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η θέση αφορά: 

Αντικείμενο Ανάθεσης: Διοικητική Υποστήριξη τουλάχιστον 100 Ασκούμενων Φοιτητών 
Πανεπιστημιακών/Τεχνολογικών Προγραμμάτων Σπουδών.   

Παραδοτέα:  Μηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Παραχθέντος Έργου  

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως τις 31/10/2023, με 
δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης  μετά από αίτημα του  Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της 
Επιτροπής Ερευνών, εφόσον παραταθεί ή χρηματοδοτηθεί εκ νέου το έργο. Η σύμβαση είναι εντός των 
εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου.    
Αμοιβή: Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω  σύμβασης  ανέρχεται έως του ποσού 
των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (έως του ποσού των 22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, ΦΠΑ, 
όλων των νόμιμων κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου.  

Τόπος Απασχόλησης: Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη 
Καλαμάτα.   

Απαιτούμενα προσόντα:    

• Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (με αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)  

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η οποία να καλύπτει το διάστημα της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους)  

• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 

ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων    

Επιπρόσθετα προσόντα:   

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   

• Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας (βάσει των πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

• Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (βάσει των πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

• Επιπρόσθετη, πέραν της απαιτούμενης του ενός (1) έτους, επαγγελματική εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων     

ΑΔΑ: 68ΥΜ469Β7Δ-5ΜΖ
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 Βαθμολογία Κριτηρίων:  

Α/Α   Κριτήριο αξιολόγησης   
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση   

  

1   

Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ ή ισότιμος τίτλος 

σπουδών της αλλοδαπής (με 

αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται).   

ΝΑΙ/ΟΧΙ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ   

2   

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η 

οποία να καλύπτει το διάστημα της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες 

υποψηφίους).   

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ   

3  

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 

ενός (1) έτους στη διοικητική 

υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 

ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  

4   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   15  

Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου: 15 μονάδες   

Μη ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου: 0 μονάδες   

  

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός τίτλου 

σπουδών μοριοδοτείται μόνο ένας (1)  

5   

Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής 

γλώσσας, (βάσει των πιστοποιητικών 

που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

15  

Έλλειψη αποδεδειγμένης γνώσης: 0 μονάδες   

Καλή Γνώση: 5 μονάδες  

Πολύ Καλή Γνώση: 10 μονάδες  

Άριστη Γνώση: 15 μονάδες   

6  

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

(βάσει των πιστοποιητικών που 

αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

15    

7   

Επιπρόσθετη, πέραν της απαιτούμενης 

του ενός (1) έτους, επαγγελματική 

εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή/και 

ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων    

35   
Όπως αποδεικνύεται από συμβάσεις, 1 μονάδα 

ανά μήνα εμπειρίας, έως 35 μήνες.   

ΑΔΑ: 68ΥΜ469Β7Δ-5ΜΖ
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8  Συνέντευξη  20  

Θα αξιολογηθούν:  

α. οι οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές 
ικανότητες: 10 μονάδες  
β. Το πνεύμα συνεργασιμότητας, αυτενέργειας 
και βαθμός επίτευξης της αποτελεσματικότητας 
των στόχων: 5 μονάδες  
γ. Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης και 
των στόχων του έργου: 5 μονάδες  
  

Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται 

στη συνέντευξη θα απορρίπτονται  

  Σύνολο  100      

  

 Υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

“https://submissions.uop.gr/” με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Παρατηρήσεις  

ΑΑ 251  

ΑΒ 212  

ΘΓ 241  

ΚΕ 261  

ΚΑ 321  

ΛΠ 255  

ΠΔ 249  

ΠΑ 237  

ΠΣ 329  

ΤΔ 245  

ΤΜ 240  

ΧΑ 209  

ΧΕ 255  

 
 
Από τις δεκατρείς (13) προτάσεις που υποβλήθηκαν απορρίφθηκαν οι  κάτωθι: 
Πίνακας αποκλεισθέντων υποψηφίων 
 

Επώνυμο-Όνομα Αριθ.Πρωτ. Πρότασης Λόγος αποκλεισμού 

1. ΑΑ 251 Στην ίδια πρόταση υπέβαλε αίτηση για 2 θέσεις 
(θέση 1 και θέση 2) ενώ θα έπρεπε να επιλέξει μόνο 
μία θέση καθώς για διαφορετική θέση απαιτείται 
νέα υποβολή σύμφωνα με το παράρτημα Ι της 
πρόσκλησης. 

2. ΘΓ 241 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που 
αφορά την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους 
στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 
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ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
πρόσκλησης. 

3. ΚΕ 261 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που 
αφορά την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους 
στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 
ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
πρόσκλησης. 

4. ΚΑ 321 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που 
αφορά την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους 
στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 
ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
πρόσκλησης. 

5. ΠΔ 249 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που 
αφορά την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους 
στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 
ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
πρόσκλησης. 

6. ΠΑ 237 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που 
αφορά την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους 
στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 
ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
πρόσκλησης. 

7. ΤΔ 245 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που 
αφορά την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους 
στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 
ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
πρόσκλησης. 

8. ΤΜ 240 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που 
αφορά την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους 
στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 
ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
πρόσκλησης. 

9. ΧΕ  255 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο κριτήριο 3 που 
αφορά την επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους 
στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 
ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
πρόσκλησης. 

 
 
Μετά από μελέτη του φακέλου των ανωτέρω προτάσεων, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των 

απαιτούμενων κριτηρίων, με τις αντίστοιχες βαθμολογίες κάθε  κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
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Κριτήρια:  Κριτήριο 1 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 2 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 3 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 4 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ
ΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 5 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΟ 

Κριτήριο 6 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 7 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

Παρατηρήσεις 

 
Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου  

Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ ή 
ισότιμος τίτλος 
σπουδών της 
αλλοδαπής 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εκπληρωμένες 
στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
(αφορά τους 
άρρενες 
υποψηφίους).   
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Επαγγελματική 
εμπειρία 
τουλάχιστον ενός 
(1) έτους στη 
διοικητική 
υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμ
ενων ή/και 
ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ  
 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 
Ειδίκευσης    
 
Μη ύπαρξη: 0 
Ύπαρξη: 15  
 

Γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας  
 
Έλλειψη: 0 
Καλή: 5,  
Πολύ καλή: 10,  
Άριστη: 15   

Γνώση 
χρήσης Η/Υ 
 
Έλλειψη: 0 
Ύπαρξη:15 

Επιπρόσθετη, 
επαγγελματική 
εμπειρία στη 
διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμεν
ων ή/και ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων  
 
1 μονάδα ανά μήνα, 
έως 35 μήνες   

 

ΑΒ 
 

212 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 15 10 15 35  

ΛΠ 255 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 0 0 
 

15 33 Δεν έχει 
καταθέσει 

μετάφραση και 
ΔΟΑΤΑΠ για 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 

Ειδίκευσης που 
έλαβε από 

Πανεπιστήμιο 
στη Γαλλία 

ΠΣ 329 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 15 15 15 35  

ΧΑ 
 

209 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 15 15 15 35  
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Σε συνέχεια της αρχικής αξιολόγησης,  η Τριμελής Επιτροπή προχώρησε στην διενέργεια συνεντεύξεων με τους/τις  υποψηφίους/ες την Πέμπτη 12 

Ιανουαρίου 2023, κατόπιν προσκλήσεώς τους 2 ημέρες νωρίτερα.   

 

Η κ. ΠΣ (αριθ. πρωτ. 329) κατά την διάρκεια της συνέντευξης δήλωσε ότι επιθυμεί να αποσύρει την υποψηφιότητά της από την εν λόγω θέση, της ζητήθηκε να 

αποστείλει το αίτημά της και γραπτώς κάτι που έκανε με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις 12/01/2023. Κατά συνέπεια δεν συνεχίζεται η διαδικασία 

αξιολόγησης της υποψηφιότητάς της για την εν λόγω θέση.  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τα συνθετικά στοιχεία της βαθμολογίας της συνέντευξης, για κάθε υποψήφιο/α που συμμετείχε, με βάση τα 

παρακάτω 3 κριτήρια όπως ορίζονται από τη σχετική πρόσκληση.  

 

Κριτήρια Συνέντευξης  

α) Οργανωτικές 

ικανότητες, 

επικοινωνιακές 

ικανότητες 

β) Πνεύμα συνεργασιμότητας, 

αυτενέργειας και βαθμός 

επίτευξης της 

αποτελεσματικότητας των 

στόχων 

γ) Κατανόηση των 

απαιτήσεων της 

θέσης και των 

στόχων του έργου 

Σύνολο Μοριοδότησης 

Συνέντευξης 

α+β+γ 

 

Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
0-10 μονάδες 0-5 μονάδες 0-5 μονάδες  

ΑΒ 212 10 5 5 20 

ΛΠ 255 10 5 3 18 

ΧΑ 209 10 5 5 20 

 

Μετά από την αρχική αξιολόγηση  και τη διενέργεια των συνεντεύξεων, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στην κάτωθι κατάταξη των υποψηφίων βάσει των 

απαιτούμενων κριτηρίων, με την βαθμολογία κάθε  κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
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Τελικός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων  

Κριτήρια:  
Κριτήριο 4 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜ
ΕΝΟ 

Κριτήριο 5 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ

ΜΕΝΟ 

Κριτήριο 6 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ

Ο 

Κριτήριο 7 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ

ΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 8 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ

ΜΕΝΟ 

Σύνολο 
Βαθμολόγησης 

Κριτηρίων 
 

Κατάταξη 
 

 
Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 

Ειδίκευσης 
 

Μη ύπαρξη: 0 
Ύπαρξη: 15 

 

Γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας 

 
Έλλειψη: 0 

Καλή: 5, 
Πολύ καλή: 10,  

Άριστη: 15 

Γνώση χρήσης Η/Υ 
 

Έλλειψη: 0 
Ύπαρξη:15 

Επιπρόσθετη, 
επαγγελματικ

ή εμπειρία 
στη διοικητική 

υποστήριξη 
συγχρηματοδ

οτούμενων 
ή/και 

ευρωπαϊκών 
ερευνητικών 

έργων 
 

1 μονάδα ανά 
μήνα, έως 35 

μήνες 

Συνέντευξη 
 

0-20 μονάδες 

Κριτήρια 
4+5+6+7+8 

 

1. ΧΑ 
 

209 15 15 15 35 20 100  Επιλεγείσα 

2. ΑΒ 212 15 10 15 35 20 95 
1η 

Επιλαχούσα 

3. ΛΠ 255 
0 0 15 33 18 66 

2η 
Επιλαχούσα 
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Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ: 30012/27.12.2022), ως 

προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία 

επιφύλαξη, την επιλογή της κας ΧΑ (Αριθ. Πρωτ. 209) με συνολική βαθμολογία 100 βάσει των κριτηρίων της 

προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου 

διοικητικής υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΈΔΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 

στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

για το Ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023».  

Ως επιλαχόντες η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη σύμφωνα με την 

προηγηθείσα κατάταξη, κατά σειρά την κα ΑΒ (Αριθ. Πρωτ. 212) με συνολική βαθμολογία 95, και την κα ΛΠ (Αριθ. 

Πρωτ. 255) με συνολική βαθμολογία 66. 

 

ΘΕΣΗ 3: ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η θέση αφορά: 

Αντικείμενο Ανάθεσης: Διοικητική Υποστήριξη τουλάχιστον 100 Ασκούμενων Φοιτητών Πανεπιστημιακών 
Τεχνολογικών Προγραμμάτων Σπουδών  

Παραδοτέα:  Μηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Παραχθέντος Έργου  

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως τις 31/10/2023, με 
δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από αίτημα του  
Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον παραταθεί ή χρηματοδοτηθεί εκ νέου το 
έργο. Η σύμβαση είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου.    

Αμοιβή: Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω  σύμβασης  ανέρχεται έως του ποσού 
των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (έως του ποσού των 22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, ΦΠΑ, 
όλων των νόμιμων κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου.  
Τόπος Απασχόλησης: Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη 
Καλαμάτα.   

Απαιτούμενα προσόντα:    

• Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (με αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)  

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η οποία να καλύπτει το διάστημα της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους)  

• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 

ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων    

Επιπρόσθετα προσόντα:   

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   

• Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας (βάσει των πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

• Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (βάσει των πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

• Επιπρόσθετη, πέραν της απαιτούμενης του ενός (1) έτους, επαγγελματική εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων    
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 Βαθμολογία Κριτηρίων:  

Α/Α   Κριτήριο αξιολόγησης   
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση   

  

1   

Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ ή ισότιμος τίτλος 

σπουδών της αλλοδαπής (με 

αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται).   

ΝΑΙ/ΟΧΙ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ   

2   

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η 

οποία να καλύπτει το διάστημα της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες 

υποψηφίους).   

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ   

3  

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 

ενός (1) έτους στη διοικητική 

υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 

ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  

4   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   15  

Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου: 15 μονάδες   

Μη ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου: 0 μονάδες   

  

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός τίτλου 

σπουδών μοριοδοτείται μόνο ένας (1)  

5   

Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής 

γλώσσας, (βάσει των πιστοποιητικών 

που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

15  

Έλλειψη αποδεδειγμένης γνώσης: 0 μονάδες   

Καλή Γνώση: 5 μονάδες  

Πολύ Καλή Γνώση: 10 μονάδες  

Άριστη Γνώση: 15 μονάδες   

6  

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

(βάσει των πιστοποιητικών που 

αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

15    

7   

Επιπρόσθετη, πέραν της απαιτούμενης 

του ενός (1) έτους, επαγγελματική 

εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή/και 

ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων    

35   
Όπως αποδεικνύεται από συμβάσεις, 1 μονάδα 

ανά μήνα εμπειρίας, έως 35 μήνες.   
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8  Συνέντευξη  20  

Θα αξιολογηθούν:  

α. οι οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές 
ικανότητες: 10 μονάδες  
β. Το πνεύμα συνεργασιμότητας, αυτενέργειας 
και βαθμός επίτευξης της αποτελεσματικότητας 
των στόχων: 5 μονάδες  
γ. Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης και 
των στόχων του έργου: 5 μονάδες  
  

Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται 

στη συνέντευξη θα απορρίπτονται  

  Σύνολο  100      

  

 Υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

“https://submissions.uop.gr/” με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Παρατηρήσεις  

ΑΒ 213  

ΚΕ 262  

ΚΑ 325  

ΛΠ 263  

ΠΔ 250  

ΠΑ 238  

ΠΣ 330  

ΠΜ 247  

ΤΔ 246  

ΧΑ 210  

ΧΕ 258  

 
Από τις έντεκα (11) προτάσεις που υποβλήθηκαν απορρίφθηκαν οι  κάτωθι: 
Πίνακας αποκλεισθέντων υποψηφίων 
 

Επώνυμο-Όνομα Αριθ.Πρωτ. Πρότασης Λόγος αποκλεισμού 

1. ΚΕ 262 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο 
κριτήριο 3 που αφορά την 
επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 
έτους στη διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

2. ΚΑ 325 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο 
κριτήριο 3 που αφορά την 
επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 
έτους στη διοικητική υποστήριξη 
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συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

3. ΠΔ 250 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο 
κριτήριο 3 που αφορά την 
επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 
έτους στη διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

4. ΠΑ  238 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο 
κριτήριο 3 που αφορά την 
επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 
έτους στη διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

5. ΠΜ 247 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο 
κριτήριο 3 που αφορά την 
επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 
έτους στη διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

6. ΤΔ 246 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο 
κριτήριο 3 που αφορά την 
επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 
έτους στη διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

7. ΧΕ  258 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο 
κριτήριο 3 που αφορά την 
επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 
έτους στη διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου των ανωτέρω προτάσεων, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των 

απαιτούμενων κριτηρίων, με τις αντίστοιχες βαθμολογίες κάθε κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

ΑΔΑ: 68ΥΜ469Β7Δ-5ΜΖ



 

  25 

 

Κριτήρια:  Κριτήριο 1 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 2 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 3 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 4 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ
ΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 5 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΟ 

Κριτήριο 6 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 7 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

Παρατηρήσεις 

 
Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου  

Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ ή 
ισότιμος τίτλος 
σπουδών της 
αλλοδαπής 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εκπληρωμένες 
στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
(αφορά τους 
άρρενες 
υποψηφίους).   
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ ΔΕΝ 
ΑΠΙΤΕΙΤΑΙ 

Επαγγελματική 
εμπειρία 
τουλάχιστον ενός 
(1) έτους στη 
διοικητική 
υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμ
ενων ή/και 
ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ  
 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 
Ειδίκευσης    
 
Μη ύπαρξη: 0 
Ύπαρξη: 15  
 

Γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας  
 
Έλλειψη: 0 
Καλή: 5,  
Πολύ καλή: 10,  
Άριστη: 15   

Γνώση 
χρήσης Η/Υ 
 
Έλλειψη: 0 
Ύπαρξη:15 

Επιπρόσθετη, 
επαγγελματική 
εμπειρία στη 
διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμεν
ων ή/και ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων  
 
1 μονάδα ανά μήνα, 
έως 35 μήνες   

 

ΑΒ 
 

213 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 15 10 15 35  

ΛΠ 263 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 0 0 15 33 Δεν έχει 
καταθέσει 
μετάφραση και 
ΔΟΑΤΑΠ για 
Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 
Ειδίκευσης που 
έλαβε από 
Πανεπιστήμιο 
στη Γαλλία 

ΠΣ 330 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 15 15 15 35  

ΧΑ 
 

210 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 15 15 15 35  
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Σε συνέχεια της αρχικής αξιολόγησης,  η Τριμελής Επιτροπή προχώρησε στην διενέργεια συνεντεύξεων με τους/τις  υποψηφίους/ες την Πέμπτη 12 

Ιανουαρίου 2023, κατόπιν προσκλήσεώς τους 2 ημέρες νωρίτερα.   

Η κ. ΠΣ (αρ. πρωτ. 330) κατά την διάρκεια της συνέντευξης δήλωσε ότι επιθυμεί να αποσύρει την υποψηφιότητά της από την εν λόγω θέση, της ζητήθηκε να 

αποστείλει το αίτημά της και γραπτώς κάτι που έκανε με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις 12/01/2023. Κατά συνέπεια δεν συνεχίζεται η διαδικασία 

αξιολόγησης της υποψηφιότητάς της για την εν λόγω θέση.  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τα συνθετικά στοιχεία της βαθμολογίας της συνέντευξης, για κάθε υποψήφιο/α που συμμετείχε, με βάση τα 

παρακάτω 3 κριτήρια όπως ορίζονται από τη σχετική πρόσκληση.  

 

Κριτήρια Συνέντευξης  

α) Οργανωτικές 

ικανότητες, 

επικοινωνιακές 

ικανότητες 

β) Πνεύμα συνεργασιμότητας, 

αυτενέργειας και βαθμός 

επίτευξης της 

αποτελεσματικότητας των 

στόχων 

γ) Κατανόηση των 

απαιτήσεων της 

θέσης και των 

στόχων του έργου 

Σύνολο Μοριοδότησης 

Συνέντευξης 

α+β+γ 

 

Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
0-10 μονάδες 0-5 μονάδες 0-5 μονάδες  

ΑΒ 213 10 5 5 20 

ΛΠ 263 10 5 3 18 

ΧΑ 210 10 5 5 20 

 

Μετά από την αρχική αξιολόγηση  και τη διενέργεια των συνεντεύξεων, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στην κάτωθι κατάταξη των υποψηφίων βάσει των 

απαιτούμενων κριτηρίων, με την βαθμολογία κάθε  κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
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Τελικός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων  

Κριτήρια:  
Κριτήριο 4 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜ
ΕΝΟ 

Κριτήριο 5 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ

ΜΕΝΟ 

Κριτήριο 6 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ

Ο 

Κριτήριο 7 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ

ΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 8 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ

ΜΕΝΟ 

Σύνολο 
Βαθμολόγησης 

Κριτηρίων 
 

Κατάταξη 
 

 
Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 

Ειδίκευσης 
 

Μη ύπαρξη: 0 
Ύπαρξη: 15 

 

Γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας 

 
Έλλειψη: 0 

Καλή: 5, 
Πολύ καλή: 10,  

Άριστη: 15 

Γνώση χρήσης Η/Υ 
 

Έλλειψη: 0 
Ύπαρξη:15 

Επιπρόσθετη, 
επαγγελματικ

ή εμπειρία 
στη διοικητική 

υποστήριξη 
συγχρηματοδ

οτούμενων 
ή/και 

ευρωπαϊκών 
ερευνητικών 

έργων 
 

1 μονάδα ανά 
μήνα, έως 35 

μήνες 

Συνέντευξη 
 

0-20 μονάδες 

Κριτήρια 
4+5+6+7+8 

 

1. ΧΑ 
 

210 15 15 15 35 
20 100  Επιλεγείσα 

2. ΑΒ 213 
15 10 15 35 

20 95 
1η 

Επιλαχούσα 

3. ΛΠ 263 
0 0 15 33 18 66 

2η 
Επιλαχούσα 
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Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ: 30012/27.12.2022), ως 

προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία 

επιφύλαξη, την επιλογή της κας ΧΑ (Αριθ. Πρωτ. 210) με συνολική βαθμολογία 100 βάσει των κριτηρίων της 

προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου 

διοικητικής υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΈΔΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 

στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

για το Ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023».  

Ως επιλαχόντες η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη σύμφωνα με την 

προηγηθείσα κατάταξη, κατά σειρά την κα ΑΒ (Αριθ. Πρωτ. 213) με συνολική βαθμολογία 95, και την κα ΛΠ (Αριθ. 

Πρωτ. 263) με συνολική βαθμολογία 66. 

 

ΘΕΣΗ 4: ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ)  

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η θέση αφορά: 

Αντικείμενο Ανάθεσης: Διοικητική Υποστήριξη τουλάχιστον 100 Ασκούμενων Φοιτητών Πανεπιστημιακών 
Τεχνολογικών Προγραμμάτων Σπουδών  

Παραδοτέα:  Μηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Παραχθέντος Έργου  

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως τις 31/10/2023, με 
δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από αίτημα 
του  Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον παραταθεί ή χρηματοδοτηθεί εκ 
νέου το έργο. Η σύμβαση είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου.    

Αμοιβή: Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω  σύμβασης  ανέρχεται έως του ποσού 
των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (έως του ποσού των 22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, 
ΦΠΑ, όλων των νόμιμων κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου.  

Τόπος Απασχόλησης: Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Πάτρα.   

Απαιτούμενα προσόντα:    

• Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (με αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)  

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η οποία να καλύπτει το διάστημα της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους)  

• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 

ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων    

Επιπρόσθετα προσόντα:   

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   

• Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας (βάσει των πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

• Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (βάσει των πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

• Επιπρόσθετη, πέραν της απαιτούμενης του ενός (1) έτους, επαγγελματική εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων     
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Βαθμολογία Κριτηρίων:  

Α/Α   Κριτήριο αξιολόγησης   
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση   

  

1   

Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ ή ισότιμος τίτλος 

σπουδών της αλλοδαπής (με 

αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται).   

ΝΑΙ/ΟΧΙ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ   

2   

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η 

οποία να καλύπτει το διάστημα της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες 

υποψηφίους).   

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ   

3  

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 

ενός (1) έτους στη διοικητική 

υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων 

ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  

4   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   15  

Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου: 15 μονάδες   

Μη ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου: 0 μονάδες   

  

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός τίτλου 

σπουδών μοριοδοτείται μόνο ένας (1)  

5   

Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής 

γλώσσας, (βάσει των πιστοποιητικών 

που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

15  

Έλλειψη αποδεδειγμένης γνώσης: 0 μονάδες   

Καλή Γνώση: 5 μονάδες  

Πολύ Καλή Γνώση: 10 μονάδες  

Άριστη Γνώση: 15 μονάδες   

6  

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

(βάσει των πιστοποιητικών που 

αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

15    

7   

Επιπρόσθετη, πέραν της απαιτούμενης 

του ενός (1) έτους, επαγγελματική 

εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή/και 

ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων    

35   
Όπως αποδεικνύεται από συμβάσεις, 1 μονάδα 

ανά μήνα εμπειρίας, έως 35 μήνες.   
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8  Συνέντευξη  20  

Θα αξιολογηθούν:  

α. οι οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές 
ικανότητες: 10 μονάδες  
β. Το πνεύμα συνεργασιμότητας, αυτενέργειας 
και βαθμός επίτευξης της αποτελεσματικότητας 
των στόχων: 5 μονάδες  
γ. Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης και 
των στόχων του έργου: 5 μονάδες  
  

Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται 

στη συνέντευξη θα απορρίπτονται  

  Σύνολο  100      

  

 Υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

“https://submissions.uop.gr/” με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Παρατηρήσεις  

ΑΧ 257  

ΚΕ 256  

ΚΑ 256   

ΜΔ 261  

ΝΔ 256   

ΠΠ 215  

ΠΑ 239  

ΠΣ 234  

ΧΜ 251  

 
 
Από τις εννέα (9) προτάσεις που υποβλήθηκαν απορρίφθηκαν οι  κάτωθι: 
Πίνακας αποκλεισθέντων υποψηφίων 
 

Επώνυμο-Όνομα 
 

Αριθ.Πρωτ. Πρότασης Λόγος αποκλεισμού 

1. ΑΧ 257 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο 
κριτήριο 3 που αφορά την 
επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 
έτους στη διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

2. ΚΕ 256 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο 
κριτήριο 3 που αφορά την 
επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 
έτους στη διοικητική υποστήριξη 
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συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

3. ΚΑ 256 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο 
κριτήριο 3 που αφορά την 
επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 
έτους στη διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

4. ΝΔ 256 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο 
κριτήριο 3 που αφορά την 
επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 
έτους στη διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

5. ΠΑ  239 Δεν πληρούσε το απαιτούμενο 
κριτήριο 3 που αφορά την 
επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 
έτους στη διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων ή/και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, 
τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

 

 

 
 

 
Μετά από μελέτη του φακέλου των ανωτέρω προτάσεων, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των 

απαιτούμενων κριτηρίων, με τις αντίστοιχες βαθμολογίες κάθε  κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
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Κριτήρια:  Κριτήριο 1 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 2 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 3 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 4 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ
ΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 5 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΟ 

Κριτήριο 6 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 7 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

Παρατηρήσεις 

 
Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου  

Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ ή 
ισότιμος τίτλος 
σπουδών της 
αλλοδαπής 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εκπληρωμένες 
στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
(αφορά τους 
άρρενες 
υποψηφίους).   
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ ΔΕΝ 
ΑΠΙΤΕΙΤΑΙ 

Επαγγελματική 
εμπειρία 
τουλάχιστον ενός 
(1) έτους στη 
διοικητική 
υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμ
ενων ή/και 
ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ  
 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 
Ειδίκευσης    
 
Μη ύπαρξη: 0 
Ύπαρξη: 15  
 

Γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας  
 
Έλλειψη: 0 
Καλή: 5,  
Πολύ καλή: 10,  
Άριστη: 15   

Γνώση 
χρήσης Η/Υ 
 
Έλλειψη: 0 
Ύπαρξη:15 

Επιπρόσθετη, 
επαγγελματική 
εμπειρία στη 
διοικητική υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμεν
ων ή/και ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων  
 
1 μονάδα ανά μήνα, 
έως 35 μήνες   

 

ΜΔ 
 

261 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 0 5 15 35  

ΠΠ 
 

215 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 0 15 15 35  

ΠΣ 
 

234 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 15 15 15 35  

ΧΜ 
 

251 ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 15 15 15 22  

 

Σε συνέχεια της αρχικής αξιολόγησης,  η Τριμελής Επιτροπή προχώρησε στην διενέργεια συνεντεύξεων με τους/τις  υποψηφίους/ες την Πέμπτη 12 

Ιανουαρίου 2023, κατόπιν προσκλήσεώς τους 2 ημέρες νωρίτερα.   

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τα συνθετικά στοιχεία της βαθμολογίας της συνέντευξης, για κάθε υποψήφιο/α που συμμετείχε, με βάση τα 

παρακάτω 3 κριτήρια όπως ορίζονται από τη σχετική πρόσκληση.  
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Κριτήρια Συνέντευξης  

α) Οργανωτικές 

ικανότητες, 

επικοινωνιακές 

ικανότητες 

β) Πνεύμα συνεργασιμότητας, 

αυτενέργειας και βαθμός 

επίτευξης της 

αποτελεσματικότητας των 

στόχων 

γ) Κατανόηση των 

απαιτήσεων της 

θέσης και των 

στόχων του έργου 

Σύνολο Μοριοδότησης 

Συνέντευξης 

α+β+γ 

 

Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
0-10 μονάδες 0-5 μονάδες 0-5 μονάδες  

ΜΔ 261 10 4 2 16 

ΠΠ 215 10 5 5 20 

ΠΣ 234 9 2 2 13 

ΧΜ 251 9 4 2 15 

 

Μετά από την αρχική αξιολόγηση  και τη διενέργεια των συνεντεύξεων, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στην κάτωθι κατάταξη των υποψηφίων βάσει των 

απαιτούμενων κριτηρίων, με την βαθμολογία κάθε  κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
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Τελικός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων  

Κριτήρια:  
Κριτήριο 4 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΟ 

Κριτήριο 5 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ

ΜΕΝΟ 

Κριτήριο 6 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ

Ο 

Κριτήριο 7 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ

ΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 8 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ

ΜΕΝΟ 

Σύνολο 
Βαθμολόγησης 

Κριτηρίων 
 

Κατάταξη 
 

 
Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 

Ειδίκευσης 
 

Μη ύπαρξη: 0 
Ύπαρξη: 15 

 

Γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας 

 
Έλλειψη: 0 

Καλή: 5, 
Πολύ καλή: 10,  

Άριστη: 15 

Γνώση χρήσης Η/Υ 
 

Έλλειψη: 0 
Ύπαρξη:15 

Επιπρόσθετη, 
επαγγελματικ

ή εμπειρία 
στη διοικητική 

υποστήριξη 
συγχρηματοδ

οτούμενων 
ή/και 

ευρωπαϊκών 
ερευνητικών 

έργων 
 

1 μονάδα ανά 
μήνα, έως 35 

μήνες 

Συνέντευξη 
 

0-20 μονάδες 

Κριτήρια 
4+5+6+7+8 

 

1. ΠΣ 
 

234 15 15 15 35 13 93  Επιλεγείσα 

2. ΠΠ 215 0 15 15 35 20 85 
1η 

Επιλαχούσα 

3. ΧΜ 251 15 15 15 22 15 82 
2η 

Επιλαχούσα 

4. ΜΔ 261 0 5 15 35 16 71 
3η 

Επιλαχούσα 
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Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ: 30012/27.12.2022), ως 

προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία 

επιφύλαξη, την επιλογή της κας ΠΣ (Αριθ. Πρωτ. 234) με συνολική βαθμολογία 93 βάσει των κριτηρίων της 

προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου 

διοικητικής υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΈΔΡΑ ΠΑΤΡΑ) στο 

πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για 

το Ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023».  

Ως επιλαχόντες η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη σύμφωνα με την 

προηγηθείσα κατάταξη, κατά σειρά την κα ΠΠ (Αριθ. Πρωτ. 215) με συνολική βαθμολογία 85, την κα ΧΜ (Αριθ. 

Πρωτ. 251) με συνολική βαθμολογία 82 και τη κα ΜΔ (Αριθ. Πρωτ. 261) με συνολική βαθμολογία 71. 

 

 ΘΕΣΗ 5: ΠΕ/ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ)  

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η θέση αφορά: 

Αντικείμενο Ανάθεσης: Τεχνική Υποστήριξη, εγκατάσταση - προσαρμογή – λειτουργία συστήματος 
ηλεκτρονικών αιτημάτων  

Παραδοτέα:  Μηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Παραχθέντος Έργου  

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως τις 31/10/2023, με 
δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από αίτημα 
του  Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον παραταθεί ή χρηματοδοτηθεί εκ 
νέου το έργο. Η σύμβαση είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου.    

Αμοιβή: Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω  σύμβασης  ανέρχεται έως του ποσού 
των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (έως του ποσού των 22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, ΦΠΑ, 
όλων των νόμιμων κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου.  

Τόπος Απασχόλησης: Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη 
Τρίπολη.   

Απαιτούμενα προσόντα:    

• Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (με αναγνώριση από 

ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)  

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η οποία να καλύπτει το διάστημα της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους)  

• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη τεχνική υποστήριξη συστημάτων  

Επιπρόσθετα προσόντα:   

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης συναφές με το αντικείμενο της θέσης  

• Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας (βάσει των πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

• Επαγγελματική  εμπειρία στην  ανάπτυξη  πληροφοριακών  συστημάτων  στο 

 πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων      
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 Βαθμολογία Κριτηρίων:  

Α/Α   Κριτήριο αξιολόγησης   
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση   

  

1   

Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών 
της αλλοδαπής (με αναγνώριση από  
ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).   

ΝΑΙ/ΟΧΙ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ   

2   

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η 

οποία να καλύπτει το διάστημα της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες 

υποψηφίους).   

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ   

3  

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον  

ενός (1) έτους στη τεχνική υποστήριξη 

συστημάτων  
ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  

4   
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

συναφές με το αντικείμενο της θέσης  
25  

Ύπαρξη συναφή μεταπτυχιακού τίτλου: 25 
μονάδες   

Μη ύπαρξη συναφή μεταπτυχιακού τίτλου: 0 
μονάδες   
  

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός τίτλου 

σπουδών μοριοδοτείται μόνο ένας (1)  

5   

Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής 

γλώσσας, (βάσει των πιστοποιητικών 

που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)  

25  

Έλλειψη αποδεδειγμένης γνώσης: 0 μονάδες   

Καλή Γνώση: 5 μονάδες  

Πολύ Καλή Γνώση: 15 μονάδες  

Άριστη Γνώση: 25 μονάδες   

6   

Επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστημάτων στο 

πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή/και 

ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων  

30   
Όπως αποδεικνύεται από συμβάσεις, 1 μονάδα 

ανά μήνα εμπειρίας, έως 30 μήνες.   

7  Συνέντευξη  20  

Θα αξιολογηθούν:  

α. οι οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές 
ικανότητες: 10 μονάδες  
β. το πνεύμα συνεργασιμότητας, αυτενέργειας 

και βαθμός επίτευξης της αποτελεσματικότητα 

των στόχων: 5 μονάδες  

γ. κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης και 
των στόχων του έργου: 5 μονάδες  
  

Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη 

συνέντευξη θα απορρίπτονται ς  

  Σύνολο  100      
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Υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

“https://submissions.uop.gr/” με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Παρατηρήσεις  

ΓΑ 243  

ΚΑ 243  

 
 

Μετά από μελέτη του φακέλου των ανωτέρω προτάσεων, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των 

απαιτούμενων κριτηρίων, με τις αντίστοιχες βαθμολογίες κάθε  κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
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Κριτήρια:  Κριτήριο 1 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 2 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 3 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 4 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ
ΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 5 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΟ 

Κριτήριο 6 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

Παρατηρήσεις 

 
Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου  

Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ 
Πληροφορικής 
της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος 
σπουδών της 
αλλοδαπής 
.   
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εκπληρωμένες 
στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
(αφορά τους 
άρρενες 
υποψηφίους).   
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Επαγγελματική 
εμπειρία 
τουλάχιστον  
ενός (1) έτους στη 
τεχνική υποστήριξη 
συστημάτων 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ  
 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 
Ειδίκευσης 
συναφές με το 
αντικείμενο 
της θέσης    
 
Μη ύπαρξη: 0 
Ύπαρξη: 25  
 

Γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας  
 
Έλλειψη: 0 
Καλή: 5,  
Πολύ καλή: 15,  
Άριστη: 25   

Επαγγελματική 
εμπειρία στην 
ανάπτυξη 
πληροφοριακών 
συστημάτων στο 
πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμεν
ων ή/και ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων  
1 μονάδα ανά μήνα, 
έως 30 μήνες   

 

ΓΑ 243 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 25 25 17 Έχει υποβάλει 
βεβαίωση 
αναβολής 

στράτευσης που 
καλύπτει το 

διάστημα της 
σύμβασης 

ΚΑ 243 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 25 25 17  

 

Σε συνέχεια της αρχικής αξιολόγησης,  η Τριμελής Επιτροπή προχώρησε στην διενέργεια συνεντεύξεων με τους/τις  υποψηφίους/ες την Πέμπτη 12 

Ιανουαρίου 2023, κατόπιν προσκλήσεώς τους 2 ημέρες νωρίτερα.   

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τα συνθετικά στοιχεία της βαθμολογίας της συνέντευξης, για κάθε υποψήφιο/α που συμμετείχε, με βάση τα 

παρακάτω 3 κριτήρια όπως ορίζονται από τη σχετική πρόσκληση.  
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Κριτήρια Συνέντευξης  

α) Οργανωτικές 

ικανότητες, 

επικοινωνιακές 

ικανότητες 

β) Πνεύμα συνεργασιμότητας, 

αυτενέργειας και βαθμός 

επίτευξης της 

αποτελεσματικότητας των 

στόχων 

γ) Κατανόηση των 

απαιτήσεων της 

θέσης και των 

στόχων του έργου 

Σύνολο Μοριοδότησης 

Συνέντευξης 

α+β+γ 

 

Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
0-10 μονάδες 0-5 μονάδες 0-5 μονάδες  

ΓΑ 243 9 5 5 19 

ΚΑ 243 10 5 5 20 

 

Μετά από την αρχική αξιολόγηση  και τη διενέργεια των συνεντεύξεων, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στην κάτωθι κατάταξη των υποψηφίων βάσει των 

απαιτούμενων κριτηρίων, με την βαθμολογία κάθε  κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
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Τελικός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων  

Κριτήρια:  
Κριτήριο 4 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΟ 

Κριτήριο 5 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ

ΜΕΝΟ 

Κριτήριο 6 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήριο 7 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ

ΥΜΕΝΟ 

Σύνολο 
Βαθμολόγησ

ης 
Κριτηρίων 

 

Κατάταξη 
 

 
Επώνυμο-Όνομα 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 
Ειδίκευσης 
συναφές με το 
αντικείμενο της 
θέσης    
 
Μη ύπαρξη: 0 
Ύπαρξη: 25  

 

Γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας  
 
Έλλειψη: 0 
Καλή: 5,  
Πολύ καλή: 15,  
Άριστη: 25   

Επαγγελματική εμπειρία 
στην ανάπτυξη 
πληροφοριακών 
συστημάτων στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων 
ή/και ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων  
 
1 μονάδα ανά μήνα, έως 
30 μήνες   

Συνέντευξη 
 

0-20 μονάδες 

Κριτήρια 
4+5+6+7 

 

1.ΚΑ 
 

243 25 25 17 20 87 Επιλεγείς 

2. ΓΑ  243 25 25 17 19 86 
1ος 

Επιλαχών 
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Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ: 30012/27.12.2022), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς 

καμία επιφύλαξη, την επιλογή του κου ΚΑ (Αριθ. Πρωτ. 243) με συνολική βαθμολογία 87 βάσει των 

κριτηρίων της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης 

ανάθεσης έργου τεχνικής υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ) στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023».  

Ως επιλαχόντες η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη σύμφωνα με την 

προηγηθείσα κατάταξη, κατά σειρά τον κο ΓΑ (αριθ. Πρωτ. 243) με συνολική βαθμολογία 86. 
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Τρίπολη, 16 Ιανουαρίου 2023  

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 

1. Ιωάννης Γιωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

2. Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

 

3. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
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