
  

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Απόφαση 1/18.05.2021 
        Της 141ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 18-05-2021 

 

Την 18η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 141η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8820/14.05.2021 

Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος (φυσική 

παρουσία). 

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

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης).  

3. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών, αναπληρώνει τον Καθηγητή κ. Θωμάκο Δημήτριο, λόγω μετακίνησής του στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με το ΦΕΚ 524/τ.Γ’/05.03.2021 (μέσω 

τηλεδιάσκεψης). 

5. Δημόπουλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, 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. Περδικάρης Παντελεήμων, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. 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 
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13. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

14. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

20. Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ως αναπληρωματικό μέλος του τέως Προέδρου της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Αναπληρωτή Καθηγητή 

Πετρόπουλου Δημήτριου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

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

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απών). 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα). 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος. 

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα). 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένη, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό μέλος 

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

 

Τα Πρακτικά τήρησε η αναπληρώτρια Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Ιωάννα 

Δελτούζου, υπάλληλος ΙΔΟΧ του ΕΛΚΕ 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 

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

ΑΔΑ: ΨΔ04469Β7Δ-Υ97



  

 

Θέμα 1: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 6341/08.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στo πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες 

Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80550). (Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Σοφία 

Ζυγά) 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά εισηγείται στα παρόντα μέλη, 

ως Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου», την έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 6431/08.04.2021 (εκ παραδρομής 

αναγράφεται 6341/08.04.2021 στο θέμα) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε ένα 

(1) άτομο, στo πλαίσιο του ως άνω έργου. 

H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα: 

 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 8755/13.05.2021 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 6431/08.04.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στo πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80550), 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: 

7441/20.04.2021 και 7669/22.04.2021, ως εξής: 

Χρονική Διάρκεια 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και 

σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης 

ανάθεσης έργου έως τη λήξη του έργου, μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.  

Τόπος  

Οι εργασία θα πραγματοποιείται στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που στεγάζονται στην Τρίπολη, στην οδό Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, δεύτερο 

κτήριο ΟΑΕΔ. 

Αμοιβή  

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 9.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). Σε περίπτωση υπαγωγής στις 

διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι 

αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν 

το έργο. 

Αντικείμενο θέσης:  

«Διοικητική Υποστήριξη της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και Διαχείριση έργων». Ειδικότερα: 

 Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 Νομικό έλεγχο των συμβάσεων χρηματοδότησης έργων του ΕΛΚΕ (Ευρωπαϊκά, Διεθνή, Εθνικά Έργα 

κ.λπ.). 

 Παρακολούθηση της νομοθεσίας και ενημέρωση της Διεύθυνσης. 

 Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, του Προέδρου και του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης. 
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 Αναζήτηση παροχής νομικών συμβουλών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων προς την Επιτροπή 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης. 

 Παρακολούθηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως απαιτείται κάθε 

φορά από την Διαχειριστική Αρχή.  

 Η παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής 

λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων.  

 Η τήρηση αρχείων ανά περίπτωση.  

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τον ανωτέρω επιτυχόντα, εγκρίνεται η ανάθεση του έργου στους 

επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης του Πρακτικού Αξιολόγησης. 

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, κατόπιν ραντεβού λόγω των 

προσωρινών προληπτικών μέτρων για την πανδημία (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, 18 Μαΐου 2021 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

mailto:elke@uop.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 6431/08-04-2021 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

1. Σοφία Ζυγά, Καθηγήτρια (Πρόεδρος) 
2. Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χιλ, Επίκουρος Καθηγήτρια (Γραμματέας) 
3. Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Μέλος) 
 
τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 1/08.12.2020 της 126ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των προτάσεων και 

των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 23/04/2021, με υπηρεσίες 
ταχυμεταφοράς ή απευθείας κατάθεση (κατόπιν ραντεβού λόγω των προσωρινών προληπτικών 
μέτρων για την πανδημία) 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, στο πλαίσιο του έργου με 
κωδικό αριθμό 80550 και τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου» με αντικείμενο: «Διοικητική Υποστήριξη της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Διαχείριση έργων». 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης ανάθεσης έργου έως τη λήξη του 
έργου, μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης.  Η εργασία θα πραγματοποιείται στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που στεγάζονται στην Τρίπολη, στην οδό Ακαδημαϊκού 
Γ.Κ. Βλάχου, δεύτερο κτήριο ΟΑΕΔ. Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο 
ποσό των 9.000,00€, (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). 
Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω 
ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες 
εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

 
Αντικείμενο θέσης:  
«Διοικητική Υποστήριξη της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Διαχείριση έργων». Ειδικότερα: 

 Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
 Νομικό έλεγχο των συμβάσεων χρηματοδότησης έργων του ΕΛΚΕ (Ευρωπαϊκά, Διεθνή, Εθνικά 

Έργα κ.λπ.). 

 Παρακολούθηση της νομοθεσίας και ενημέρωση της Διεύθυνσης. 

 Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, του 
Προέδρου και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης. 

 Αναζήτηση παροχής νομικών συμβουλών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων προς την 
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης. 

 Παρακολούθηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως 
απαιτείται κάθε φορά από την Διαχειριστική Αρχή.  

 Η παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο 
πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων.  

 Η τήρηση αρχείων ανά περίπτωση.  
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Απαιτούμενα προσόντα:  

 Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης (ΔΙΚΑΤΣΑ / 
ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Σχετική με το πτυχίο πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.  

 Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 
 
 
Επιπρόσθετα προσόντα:  

 Επιπρόσθετη, πλέον της απαιτούμενης των πέντε (5) ετών σχετική με το πτυχίο 
πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία. 

 Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον προγράμματα). 
 
 
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Πανόπουλος Παύλος  7441/20.04.2021 (με υπηρεσία 
ταχυμεταφορών) και 7669/22.04.2021 (με  
υπηρεσία ταχυμεταφορών) 

Κρούσκος Γεώργιος 7651/22.04.2021 (με απευθείας κατάθεση) 

Φωτοπούλου Σοφία 7712/23.04.2021 (με απευθείας κατάθεση) 

Δρακοπούλου Στυλιανή 7726/23.04.2021  (με απευθείας 
κατάθεση) 

 

 

Σε συνέχεια της γραπτής προσκλήσεως της ΜΟΔΥ  πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά συνέντευξη με 
τον/την κάθε υποψήφιο/α μέσω της πλατφόρμας Teams. Τέθηκαν σε κάθε υποψήφιο/α οι ίδιες ερωτήσεις  
προκειμένου να αξιολογηθεί κατά την επιστημονική  άποψη των μελών της επιτροπής αξιολόγησης τα 
κριτήρια που είχαν τεθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Επαγγελματική ανάπτυξη και 
προοπτική, Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, Αντίληψη – κρίση, Ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 
αυτονομία). Στο τέλος της συνεντεύξεως δόθηκε χρόνος σε κάθε υποψήφιο να θέσει και αυτός με τη σειρά 
του διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

 
Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 7441/20.04.2021 και 7669/22.04.2021 (του 

κ. Πανόπουλου Παύλου) και μετά την συνέντευξη, 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 Μόρια Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση  

Απαιτούμενα προσόντα   

Πτυχίο 
Απαιτούμενο 

(NAI) 
Πτυχίο Κλασσικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ με βαθμό «Καλώς» 

Σχετική με το πτυχίο πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών 

Απαιτούμενο 
(ΝΑΙ) 

Διαθέτει 10 έτη σχετικής με το πτυχίο επαγγελματική 
εμπειρία  
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Αποδεδειγμένη καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας, 
Βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 
 

Απαιτούμενο 
(ΝΑΙ) 

Διαθέτει First Certificate in English (University of 
Cambridge) 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες 
υποψηφίους). 
 

Απαιτούμενο 
(NAI) 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Επιπρόσθετα προσόντα   

Επιπρόσθετη, πλέον της 
απαιτούμενης των πέντε (5) ετών 
σχετική με το πτυχίο πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία. 

60% 
Διαθέτει το μέγιστο των τεσσάρων (4) ετών, πλέον 
της απαιτούμενης των πέντε (5) ετών, σχετική με το 
πτυχίο πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία.  

Αποδεδειγμένη Γνώση χρήσης Η/Υ 
(βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 
προγράμματα). 
 
 

15% 

Διαθέτει πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στην 
επεξεργασία κειμένου, σε υπολογιστικά φύλλα και 
σε υπηρεσίες διαδικτύου (GLOBALCERT) 
 

Συνέντευξη 
 

18,75% 

Η επιτροπή αξιολόγησε και βαθμολόγησε δεξιότητες 
σύμφωνα με την σημείωση 1 (όπως αναφέρονταν 
στην πρόσκληση) ως ακολούθως: 
 
Κριτήριο 1: 80  
Κριτήριο 2: 80 
Κριτήριο 3: 70 
Κριτήριο 4: 70 
 

Σύνολο 93,75 % 
 

 
Σημείωση 1. 

Κριτήριο Επεξήγηση 
Κλίμακα 
βαθμολόγησης 

Ποσοστό στο συνολικό 
βαθμό συνέντευξης 

 1 Επαγγελματική ανάπτυξη και προοπτική 
Χαμηλή: 0-50 
Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

20 

 2 
 Ικανότητα συνεργασίας και 
επικοινωνίας 

Χαμηλή: 0-50 
Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

30 

 3  Αντίληψη – κρίση 
Χαμηλή: 0-50 
Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

30 

 4  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών – αυτονομία 
Χαμηλή: 0-50 
Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

20 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 7651/22.04.2021 (του κ. Κρούσκου 
Γεωργίου) και μετά την συνέντευξη, 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 Μόρια Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση  

Απαιτούμενα προσόντα   
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Πτυχίο 
Απαιτούμενο 

(ΝΑΙ) 
Πτυχίο Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης με βαθμό «Λίαν Καλώς» 

Σχετική με το πτυχίο πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών 

Απαιτούμενο 
(NAI) 

Διαθέτει 5,5 έτη σχετικής με το πτυχίο επαγγελματική 
εμπειρία  

Αποδεδειγμένη καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας, 
Βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 
 

Απαιτούμενο 
(NAI) 

Διαθέτει London Test of English -Level 5 (Edexcel)  

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες 
υποψηφίους). 
 

Απαιτούμενο 
(NAI) 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Επιπρόσθετα προσόντα    

Επιπρόσθετη, πλέον της 
απαιτούμενης των πέντε (5) ετών 
σχετική με το πτυχίο πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία. 

7,5% 
Διαθέτει 0,5 έτος, πλέον της απαιτούμενης των πέντε 
(5) ετών, σχετική με το πτυχίο πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία.  

Αποδεδειγμένη Γνώση χρήσης Η/Υ 
(βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 
προγράμματα). 

15% 

Διαθέτει πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στην 
επεξεργασία κειμένου, σε υπολογιστικά φύλλα, σε 
βάσεις δεδομένων, σε παρουσιάσεις, σε πληροφορίες 
και επικοινωνίες (ECDL) 

Συνέντευξη 
 

19,63 % 

Η επιτροπή αξιολόγησε και βαθμολόγησε δεξιότητες 
σύμφωνα με την σημείωση 1 (όπως αναφέρονταν στην 
πρόσκληση) ως ακολούθως: 
 
Κριτήριο 1: 80  
Κριτήριο 2: 85 
Κριτήριο 3: 70 
Κριτήριο 4: 80 
 

Σύνολο 42,13 % 
 

 

Σημείωση 1. 

Κριτήριο Επεξήγηση 
Κλίμακα 
βαθμολόγησης 

Ποσοστό στο συνολικό βαθμό 
συνέντευξης 

1  Επαγγελματική ανάπτυξη και προοπτική 
Χαμηλή: 0-50 

Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

20 

2  Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας 
Χαμηλή: 0-50 

Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

30 

3  Αντίληψη – κρίση 
Χαμηλή: 0-50 

Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

30 

4  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών – αυτονομία 
Χαμηλή: 0-50 

Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

20 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 7712/23.04.2021 (της κας Φωτοπούλου 
Σοφίας) και μετά την συνέντευξη, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων 
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κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) 
σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :   

 

   

Κριτήριο επιλογής Μόρια Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση  

Απαιτούμενα προσόντα   

Πτυχίο 
Απαιτούμενο 

(ΝΑΙ) 

Πτυχίο Κλασσικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βαθμό 
«Καλώς» 

Σχετική με το πτυχίο πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών 

Απαιτούμενο 
(ΝΑΙ) 

Διαθέτει 17 έτη και 4 μήνες σχετικής με το πτυχίο 
επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας, 
Βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 
 

Απαιτούμενο 
(ΝΑΙ) 

Διαθέτει LRN Level 3 Certificate in ESOL 
International (CEF C2) (Learning Resource Network)  

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 
 

Απαιτούμενο 
μόνο για 
άρρενες 

Δεν εφαρμόζεται  

Επιπρόσθετα προσόντα    

Επιπρόσθετη, πλέον της απαιτούμενης των 
πέντε (5) ετών σχετική με το πτυχίο 
πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία. 

60% 
Διαθέτει το μέγιστο των τεσσάρων (4) ετών, πλέον 
της απαιτούμενης των πέντε (5) ετών, σχετική με το 
πτυχίο πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία. 

Αποδεδειγμένη Γνώση χρήσης Η/Υ (βασικά 
εργαλεία ή/και επιπλέον προγράμματα). 

15% 
Διαθέτει πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στην 
επεξεργασία κειμένου, σε υπολογιστικά φύλλα και 
σε υπηρεσίες διαδικτύου (UNICERT) 

Συνέντευξη 
(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους που 
διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα)  

16,5% 

Η επιτροπή αξιολόγησε και βαθμολόγησε 
δεξιότητες σύμφωνα με την σημείωση 1 (όπως 
αναφέρονταν στην πρόσκληση) ως ακολούθως: 
 
Κριτήριο 1: 80  
Κριτήριο 2: 60 
Κριτήριο 3: 70 
Κριτήριο 4: 55 
Μέγιστο: 100 μονάδες 

Σύνολο 91,50 % 
 

 

Σημείωση 1. 

Κριτήριο Επεξήγηση 
Κλίμακα 
βαθμολόγησης 

Ποσοστό στο 
συνολικό βαθμό 
συνέντευξης 

1 Επαγγελματική ανάπτυξη και προοπτική 
Χαμηλή: 0-50 

Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

20 

2 
Ικανότητα συνεργασίας και 
επικοινωνίας 

Χαμηλή: 0-50 
Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

30 

3  Αντίληψη – κρίση Χαμηλή: 0-50 30 

ΑΔΑ: ΨΔ04469Β7Δ-Υ97



  

 

Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

4  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών – αυτονομία 
Χαμηλή: 0-50 

Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

20 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 7726/23.04.2021  (της κας Δρακοπούλου 

Στυλιανής) και μετά την συνέντευξη, 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 Μόρια Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση  

Απαιτούμενα προσόντα   

Πτυχίο 
Απαιτούμενο 

(ΝΑΙ) 
 

Πτυχίο Κλασσικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ με βαθμό «Λίαν Καλώς» 

Σχετική με το πτυχίο πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών 

Απαιτούμενο 
(ΝΑΙ) 

Διαθέτει 6 έτη, 3 μήνες και 17 ημέρες σχετικής με το 
πτυχίο επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας, 
Βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 
 

 
Απαιτούμενο 

(ΝΑΙ) 

Διαθέτει Certificate of Proficiency in English (University 
of Cambridge) 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες 
υποψηφίους). 

Απαιτούμενο μόνο 
για άρρενες 

Δεν εφαρμόζεται  

Επιπρόσθετα προσόντα   

Επιπρόσθετη, πλέον της 
απαιτούμενης των πέντε (5) ετών 
σχετική με το πτυχίο πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία. 

18,75 % 
Διαθέτει 1,25 έτη, πλέον της απαιτούμενης των πέντε 
(5) ετών, σχετική με το πτυχίο πιστοποιημένη 
επαγγελματική εμπειρία.  

Αποδεδειγμένη Γνώση χρήσης Η/Υ 
(βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 
προγράμματα). 

15% 

Διαθέτει πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Διαπανεπιστημιακό 
ΠΜΣ «Τεχνογλωσσίας» του ΕΚΠΑ με το ΕΜΠ, με 
βεβαίωση ότι το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων 
καθώς και η θεματική του προγράμματος αφορά τους 
Η/Υ) 

Συνέντευξη 
(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους 
που διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα)  
 

18.5% 

Η επιτροπή αξιολόγησε και βαθμολόγησε δεξιότητες 
σύμφωνα με την σημείωση 1 (όπως αναφέρονταν στην 
πρόσκληση) ως ακολούθως: 
 
Κριτήριο 1: 80  
Κριτήριο 2: 70 
Κριτήριο 3: 70 
Κριτήριο 4: 80 
 

Σύνολο 52,25% 
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Σημείωση 1. 

Κριτήριο Επεξήγηση 
Κλίμακα 
βαθμολόγησης 

Ποσοστό στο 
συνολικό βαθμό 
συνέντευξης 

1 Επαγγελματική ανάπτυξη και προοπτική 
Χαμηλή: 0-50 

Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

20 

2 
 Ικανότητα συνεργασίας και 
επικοινωνίας 

Χαμηλή: 0-50 
Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

30 

3  Αντίληψη – κρίση 
Χαμηλή: 0-50 

Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

30 

4  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών – αυτονομία 
Χαμηλή: 0-50 

Μεσαία: 51-75 
Υψηλή: 76-100 

20 

 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 6431/08-04-
2021, ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων, η 
Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή του κ. Πανόπουλου  
Παύλου (με αριθμ. πρωτ. 7441/20.04.2021 και 7669/22.04.2021) με συνολική βαθμολογία 93,75% βάσει 
των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Γραφείου Παρακολούθησης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων με 
σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό αριθμό 80550 και τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ 
ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με αντικείμενο: «Διοικητική Υποστήριξη της Γραμματείας του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Διαχείριση έργων». 

Σε περίπτωση μη αποδοχής της συμβάσεως από τον κ. Πανόπουλο  Παύλο (με αριθμ. πρωτ. 
7441/20.04.2021 και 7669/22.04.2021) κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά οι κάτωθι: 

κ. Φωτοπούλου Σοφία (με αριθμ. πρωτ. 7712/23.04.2021)  

κ. Δρακοπούλου Στυλιανή (με αριθμ. πρωτ. 7726/23.04.2021  

κ. Κρούσκος Γεώργιος (με αριθμ. πρωτ. 7651/22.04.2021  

 
Τρίπολη, 11 Μαΐου 2021 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
 

 

Σοφία Ζυγά, Καθηγήτρια (Πρόεδρος) 

 

 

Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χιλ, Επίκουρος Καθηγήτρια (Γραμματέας) 

 

 

Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Μέλος) 
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