
  

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Απόφαση 3/16.09.2019 
      Της 91ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
               του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 16-09-2019 

 
Την 16η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος 

Α. Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 91η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

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

11055/12.09.2019 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

 

Παρόντες:  

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

2. Αγγελίδης Τιμόθεος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Πολιτισμικών Αγαθών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος. 

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

τακτικό μέλος. 

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

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

4. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

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

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

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

Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ: 2710 372123  
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Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:40 π.μ. 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα 3: Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 9723/09.08.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0343). 

 

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

μέλη για τα υπ’ αριθμ. 11053/12.09.2019 και 11054/12.09.2019 Πρακτικά Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 

9723/09.08.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της 

λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση 

παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0343). 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα:  

 

α) την έγκριση των υπ΄ αριθμ. 11053/12.09.2019 και 11054/12.09.2019 Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ΄ 

αριθμ. 9723/09.08.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για σύναψη συμβάσεων εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης με τέσσερα (4) άτομα, στο πλαίσιο του 

έργου Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη 

διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 

0343), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032965, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης της 

οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, 

 

β) την έγκριση σύναψης συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους 

απασχόλησης με αντικείμενο: «Υπηρεσίες Συμβούλων για την Υποστήριξη και Διαχείριση των έργων που 

εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΑΝΑΔΕΔΒΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με τους 

κάτωθι:  

1. κ. Βάγια Παναγιωτίδη (ΑΦΜ: 113827124) στην πόλη της Καλαμάτας. Σύμφωνα με την εφαρμογή 

των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (176/Α΄), η κ. Παναγιωτίδη εντάσσεται στο 

Μισθολογικό Κλιμάκιο 1. Ως αποδοχές για την υπό του μισθωτού παρεχόμενη εργασία του 

συμφωνείται και καθορίζεται το ποσό των 1.092,00 € μικτά μηνιαίως (πλέον εργοδοτικών εισφορών) 

επί του οποίου θα γίνονται οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις.  

2. κ. Βασιλική Βαλάντου (ΑΦΜ: 110371934) στην πόλη της Καλαμάτας. Σύμφωνα με την εφαρμογή 

των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (176/Α΄), η κ. Βαλάντου εντάσσεται στο 

Μισθολογικό Κλιμάκιο 1. Ως αποδοχές για την υπό του μισθωτού παρεχόμενη εργασία του 

συμφωνείται και καθορίζεται το ποσό των 1.092,00 € μικτά μηνιαίως (πλέον εργοδοτικών εισφορών) 

επί του οποίου θα γίνονται οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις.  

3. κ. Δήμητρα  Γεωργακοπούλου (ΑΦΜ: 106187913) στην πόλη της Τρίπολης. Σύμφωνα με την 

εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (176/Α΄), η κ. Γεωργακοπούλου 

εντάσσεται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 1. Ως αποδοχές για την υπό του μισθωτού παρεχόμενη 
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εργασία του συμφωνείται και καθορίζεται το ποσό των 1.092,00 € μικτά μηνιαίως (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών) επί του οποίου θα γίνονται οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις.  

 

Διάρκεια συμβάσεων: Η ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων ορίζεται από την υπογραφή τους και σε κάθε 

περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων και για το χρονικό διάστημα 14 μηνών, με δυνατότητα παράτασης 

ή ανανέωσης εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου, με αύξηση φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου. Αποκλείεται σε κάθε 

περίπτωση η αναγνώριση των συμβάσεων ως συμβάσεις αορίστου χρόνου. 

 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τους ανωτέρω επιτυχόντες, εγκρίνεται η σύναψη συμβάσεων 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στους επιλαχόντες κατά σειρά 

βαθμολογίας σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης. 

 

Όσον αφορά στη θέση για τη στελέχωση του Γραφείου Λογιστικής Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Δαπανών 

του Ε.Λ.Κ.Ε., με αντικείμενο: «Υπηρεσίες Συμβούλων για την Οικονομική Υποστήριξη των έργων που 

εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΑΔΕΔΒΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», κρίθηκε 

άγονη, καθώς ο κ. Αχιλλέας Ράφτης απέσυρε την υποψηφιότητά του. 

 

Σημειώνεται ότι από την ψηφοφορία εξαιρέθηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, κ. Ζαχαριάς Νικόλαος, καθώς συμμετείχε ως μέλος της Επιτροπής 

Αξιολόγησης της ανωτέρω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

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

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

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

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

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

ΕΛΚΕ. 

 

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

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

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

        Τρίπολη, 16 Σεπτεμβρίου 2019 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 9723/ 09/08/2019 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

1. Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής 

2. Αναστάσιος Φιλιππόπουλος, μέλος ΕΤΕΠ 

3. Ιωάννης Ψιλλούδης, μέλος ΕΤΕΠ 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 10/18.12.2018 της 74ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των αιτήσεων και των 

δικαιολογητικών  της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 26/08/2019, με συστημένη 

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

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

Πελοποννήσου στην Τρίπολη, για την ανάθεση έργου σε τρία (3) ατόμα για τη στελέχωση του Ε.Λ.ΚΕ., 

δύο (2) στην πόλη της Καλαμάτας και έναν (1) στην πόλη της Τρίπολης στο πλαίσιο του έργου με 

τίτλο:«Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων 

στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» 

(κωδικός αριθμός 0343) που εντάχθηκε με την υπ΄αριθμ. 5469/19-10-2018 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης» με θέμα 

«Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη 

διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 6Ω97465ΧΙ8-

422). 

 

Αντικείμενο θέσης 

Υπηρεσίες Συμβούλων για την Υποστήριξη και Διαχείριση των έργων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα ΑΝΑΔΕΔΒΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Καθήκοντα:  

1. Συγγραφή φυσικού αντικειμένου, σύνταξη προϋπολογισμού  

2. Σύνταξη και υποβολή όλων των Δελτίων, που απαιτούνται για την υλοποίηση των Πράξεων του 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.  

3. Παρακολούθηση θεσμικού και νομικού πλαισίου διαχείρισης έργου  

4. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως απαιτείται κάθε φορά από 

την Διαχειριστική Αρχή.  

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

λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων.  

6. Ο έλεγχος και η λογιστική συμφωνία με τη διαχείριση των έργων και οι περατώσεις αυτών.  

7. Η τήρηση αρχείων ανά περίπτωση που αφορά το Γραφείο.  

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

 

 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς κοινωφελείς 

πόρους, ερευνητικών ή πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.  

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

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

αυτές μέχρι το πέρας της σύμβασης. 
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Επιπρόσθετα προσόντα 

 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία 

ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέρα του ενός έτους σε διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς κοινωφελείς 

πόρους, ερευνητικών ή πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.  

 Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ.  

 

Διάρκεια σύμβασης 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια και 

για χρονικό διάστημα δεκατετράμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον κριθεί 

αυτό απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου, με αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και 

εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η 

αναγνώριση της σύμβασης ως σύμβαση αορίστου χρόνου. 

 

Αμοιβή 

Η αμοιβή για τη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του 

ν.3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6/5/2016 

(ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 

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

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1. Στέφανος Πόθος 9893/20-08-2019 (συστημένη επιστολή) 

2. Δημήτριος Καλλιάρας 9964/22-08-2019 (συστημένη επιστολή) 

3. Αχιλλέας Ράφτης 10005/23-08-2019 (συστημένη επιστολή) 

4. Βασιλική Βαλάντου 10037/26-08-2019 (συστημένη επιστολή) 

5. Βάγια Παναγιωτίδη 10039/26-08-2019 (συστημένη επιστολή) 

6. Σταύρος Πανταζόπουλος 10042/26-08-2019 (συστημένη επιστολή) 

7. Δήμητρα Δημητρακοπούλου 10089/27-08-2019 (συστημένη επιστολή) 

8. Δήμητρα Γεωργακοπούλου 10090/27-08-2019 (συστημένη επιστολή) 

9. Τζούλια Τάπαλη 10092/27-08-2019 (συστημένη επιστολή) 

 

O κ. Αχιλλέας Ράφτης με ηλεκτρονικό μήνυμα (υπ. αρίθμ 11019/12.09.2019) που απέστειλε στον ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απέσυρε την υποψηφιότητά του επομένως δεν θα βαθμολογηθεί και εξεταστεί 

περαιτέρω. 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης του κ. Δημητρίου Καλλιάρα, η Τριμελής Επιτροπή διεπίστωσε 

πως δεν κατατέθηκε από τον υποψήφιο έγγραφο απόδειξης εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, 

απαιτούμενο της πρόσκλησης, επομένως δεν βαθμολογεί και δεν εξετάζει περαιτέρω την υποψηφιότητά του. 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης της κ. Δήμητρας Δημητρακοπούλου, η Τριμελής Επιτροπή 

διεπίστωσε πως δεν διαθέτει την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη 
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διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα., 

επομένως δεν βαθμολογεί και δεν εξετάζει περαιτέρω την υποψηφιότητά της. 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης του κ. Στέφανος Πόθου, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα 

κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε  

κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 
Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαραίτητα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Απαιτούμενο ΝΑΙ Πτυχίο Κλασικών Σπουδών από τη 

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 

ενός (1) έτους σε  διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Ο υποψήφιος διαθέτει σχετική 

επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη Άριστη Γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Test of Interactive English-C2 

Γνώση χρήσης Η/Υ Απαιτούμενο ΝΑΙ Πιστοποιητικό ECDL 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Κατέθεσε σχετικό έγγραφο 

Επιπρόσθετα Προσόντα    

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

 

30% 30% Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  

Μεταπτυχιακό Τίτλο «Επικοινωνία 

και Δημοσιογραφία (Επικοινωνία)» 

της Σχολής Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών του 

Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 

Μεταπτυχιακό Τίτλο Ελληνική 

Γλώσσα και Λογοτεχνία της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον πέρα του ενός 

έτους σε διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 

45% 45% Ο υποψήφιος διαθέτει σχετική 

επαγγελματική εμπειρία που υπερβαίνει τα 

τρία επιπλέον έτη. 
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Προφορική Συνέντευξη  

(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους 

που διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 

προσόντα)  

 

25% 5% Ο υποψήφιος κατέχει σύμβαση εν ενεργεία σε 

άλλο φορέα και διαθέτει λίαν καλά 

επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. 

Σύνολο 100% 80%  

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης της κ. Βασιλικής Βαλάντου, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα 

κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε  

κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 
Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαραίτητα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Απαιτούμενο ΝΑΙ Πτυχίο Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 

ενός (1) έτους σε  διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Η υποψήφια διαθέτει σχετική 

επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη Άριστη Γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Certificate of Proficiency in English- 

University of Cambridge 

Γνώση χρήσης Η/Υ Απαιτούμενο ΝΑΙ Πιστοποιητικό ECDL 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

Απαιτούμενο ΟΧΙ Δεν απαιτείται 

Επιπρόσθετα Προσόντα    

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

 

30% 15% Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου.  

 

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον πέρα του ενός 

έτους σε διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 

45% 45% Η υποψήφια  διαθέτει σχετική 

επαγγελματική εμπειρία πέραν των τριών 

επιπλέον ετών. 

Προφορική Συνέντευξη  

(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους 

που διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 

προσόντα)  

 

25% 25% Η υποψήφια διαθέτει ευρεία διοικητική και 

διαχειριστική πείρα. Επιπροσθέτως διαθέτει 

εξειδικευμένη εμπειρία λόγω πρότερης 

απασχόλησης σε Προγράμματα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιπλέον 

διαθέτει άριστα επικοινωνιακά 

ΑΔΑ: ΩΚΠ7469Β7Δ-Ρ32



 

 

χαρακτηριστικά και δείχνει ιδιαίτερα πρόθυμη 

και διαθέσιμη, γεγονός που διευκολύνει τη 

συνεργασία μαζί της. 

Σύνολο 100% 85%  

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης της κ. Βάγιας Παναγιωτίδη, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα 

κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε  

κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 
Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαραίτητα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Απαιτούμενο ΝΑΙ Δίπλωμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 

Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου 

Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 

ενός (1) έτους σε  διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Η υποψήφια διαθέτει σχετική 

επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη Άριστη Γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Certificate of Proficiency in English- 

University of Michigan 

Γνώση χρήσης Η/Υ Απαιτούμενο ΝΑΙ Πιστοποιητικό Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

Απαιτούμενο ΟΧΙ Δεν απαιτείται 

Επιπρόσθετα Προσόντα    

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

 

30% 30% Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του 

Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και 

Ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς. 

 

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον πέρα του ενός 

έτους σε διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 

45% 45% Η υποψήφια  διαθέτει σχετική 

επαγγελματική εμπειρία πέραν των τριών 

επιπλέον ετών. 

Προφορική Συνέντευξη  

(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους 

που διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 

προσόντα)  

 

25% 25% Η υποψήφια διαθέτει ευρεία διοικητική και 

διαχειριστική πείρα. Επιπροσθέτως διαθέτει 

εξειδικευμένη εμπειρία λόγω πρότερης 

απασχόλησης σε Προγράμματα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιπλέον 

διαθέτει άριστα επικοινωνιακά 
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χαρακτηριστικά και δείχνει ιδιαίτερα πρόθυμη 

και διαθέσιμη, γεγονός που διευκολύνει τη 

συνεργασία μαζί της. 

Σύνολο 100% 100%  

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης του κ. Σταύρου Πανταζόπουλου, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει 

στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας 

κάθε  

κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 
Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαραίτητα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Απαιτούμενο ΝΑΙ Πτυχίο Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 

ενός (1) έτους σε  διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Ο υποψήφιος διαθέτει σχετική 

επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη Άριστη Γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Certificate of Proficiency in English- 

University of Michigan 

Γνώση χρήσης Η/Υ Απαιτούμενο ΝΑΙ Πιστοποιητικό KeyCert 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Κατέθεσε σχετικό έγγραφο 

Επιπρόσθετα Προσόντα    

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

 

30% 30% Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

της Σχολής Κοινωνικών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου.  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Ιονίου 

Πανεπιστημίου 

 

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον πέρα του ενός 

έτους σε διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 

45% 22% Ο υποψήφιος  διαθέτει σχετική 

επαγγελματική εμπειρία 17 μηνών επιπλέον. 

Προφορική Συνέντευξη  

(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους 

που διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 

προσόντα)  

 

25% 15% Ο υποψήφιος διαθέτει άριστα επικοινωνιακά 

χαρακτηριστικά αλλά δεν διαθέτει την 

ιδιαίτερα μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον 

τομέα της διαχείρισης. 
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Σύνολο 100% 67%  

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης της κ. Δήμητρας Γεωργακοπούλου, η Τριμελής Επιτροπή 

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

βαρύτητας κάθε  

κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 
Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαραίτητα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Απαιτούμενο ΝΑΙ Πτυχίο Ιστορίας, Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 

ενός (1) έτους σε  διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Η υποψήφια διαθέτει σχετική 

επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη Άριστη Γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Certificate in ESOL International (C2)-

NOCN 

Γνώση χρήσης Η/Υ Απαιτούμενο ΝΑΙ Πιστοποιητικό ECDL 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

Απαιτούμενο ΟΧΙ Δεν απαιτείται 

Επιπρόσθετα Προσόντα    

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

 

30% 15% Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

του Frederick Πανεπιστημίου Κύπρου 

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον πέρα του ενός 

έτους σε διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 

45% 45% Η υποψήφια  διαθέτει σχετική 

επαγγελματική εμπειρία πέραν των τριών 

επιπλέον ετών. 

Προφορική Συνέντευξη  

(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους 

που διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 

προσόντα)  

 

25% 25% Η υποψήφια διαθέτει ευρεία διοικητική και 

διαχειριστική πείρα. Επιπροσθέτως διαθέτει 

εξειδικευμένη εμπειρία λόγω πρότερης 

απασχόλησης σε Προγράμματα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιπλέον 

διαθέτει άριστα επικοινωνιακά 

χαρακτηριστικά και δείχνει ιδιαίτερα 

πρόθυμη και διαθέσιμη, γεγονός που 

διευκολύνει τη συνεργασία μαζί της. 

Σύνολο 100% 85%  
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Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης της κ. Τζούλια Τάπαλη, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα 

κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε  

κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 
Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαραίτητα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Απαιτούμενο ΝΑΙ Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 

ενός (1) έτους σε  διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Η υποψήφια διαθέτει σχετική 

επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη Άριστη Γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Certificate of Proficiency in English- 

University of Cambridge 

Γνώση χρήσης Η/Υ Απαιτούμενο ΝΑΙ Πιστοποιητικό Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

Απαιτούμενο ΟΧΙ Δεν απαιτείται 

Επιπρόσθετα Προσόντα    

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

 

30% 15% Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

του Πανεπιστημίου Πατρών 

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον πέρα του ενός 

έτους σε διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 

45% 45% Η υποψήφια  διαθέτει σχετική 

επαγγελματική εμπειρία πέραν των τριών 

επιπλέον ετών κυρίως όμως σε έρευνα και όχι 

σε διαχείριση έργων. 

Προφορική Συνέντευξη  

(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους 

που διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 

προσόντα)  

 

25% 15% Η υποψήφια διαθέτει ευχάριστα 

επικοινωνιακά χαρακτηριστικά αλλά κατέχει 

σύμβαση εν ενεργεία σε άλλο φορέα.  

Σύνολο 100% 75%  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 9723/ 09-08-

2019), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των αιτήσεων, η 

Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή των κ. Βάγιας 

Παναγιωτίδη, Βασιλικής Βαλάντου και Δήμητρας Γεωργακοπούλου με συνολική βαθμολογία 100%, 85% και 

85% αντίστοιχα βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε  τρία (3) ατόμα για τη στελέχωση του Ε.Λ.ΚΕ., δύο 

(2) στην πόλη της Καλαμάτας και έναν (1) στην πόλη της Τρίπολης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 

«Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη 
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διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» 

(κωδικός αριθμός 0343) που εντάχθηκε με την υπ΄αριθμ. 5469/19-10-2018 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης» με θέμα 

«Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη 

διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 6Ω97465ΧΙ8-

422). 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τις κ. Βάγια Παναγιωτίδη, Δήμητρα Γεωργακοπούλου και Βασιλική 

Βαλάντου, προτείνονται κατά σειρά βαθμολογίας οι κάτωθι επιλαχόντες: 

 

1. Στέφανος Πόθος με συνολική βαθμολογία: 80% 

2. Τζούλια Τάπαλη με συνολική βαθμολογία: 75% 

3. Σταύρος Πανταζόπουλος με συνολική βαθμολογία: 67% 

 

Καλαμάτα, 12 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής 

 

2. Αναστάσιος Φιλιππόπουλος, μέλος ΕΤΕΠ 

 

3. Ιωάννης Ψιλλούδης, μέλος ΕΤΕΠ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 9723/ 09/08/2019 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

1. Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής 

2. Αναστάσιος Φιλιππόπουλος, μέλος ΕΤΕΠ 

3. Ιωάννης Ψιλλούδης, μέλος ΕΤΕΠ 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 10/18.12.2018 της 74ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των αιτήσεων και των 

δικαιολογητικών  της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 26/08/2019, με συστημένη 

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

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

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

στελέχωση του Γραφείου Λογιστικής Διαχείρισης 

και Εκκαθάρισης Δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε.στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:«Δράσεις Υποστήριξης της 

λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση 

παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (κωδικός αριθμός 0343) που 

εντάχθηκε με την υπ΄αριθμ. 5469/19-10-2018 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης» με θέμα «Δράσεις Υποστήριξης 

της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και 

υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 6Ω97465ΧΙ8-422). 

 

Αντικείμενο θέσης 

Υπηρεσίες Συμβούλων για την Οικονομική Υποστήριξη των έργων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΑΝΑΔΕΔΒΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

 

 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ στους κλάδους των Οικονομικών Επιστημών (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται).  

 Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο πεδίο του σχεδιασμού, 

διαχείρισης και παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς κοινωφελείς πόρους σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα.  

 Αποδεδειγμένη Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ.  

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

αυτές μέχρι το πέρας της σύμβασης.  

 

Επιπρόσθετα προσόντα 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών συναφούς με το αντικείμενο της θέσης, της ημεδαπής ή 

ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ  

 Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο, λογιστικής, οικονομικής διαχείρισης σε 

 δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ τάξης από Ο.Ε.Ε. 

 Συμμετοχή σε σεμινάρια συναφή με το αντικείμενο της θέσης ή με διαδικασίες διαχείρισης έργων. 
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Διάρκεια σύμβασης 

 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια και 

για χρονικό διάστημα δεκατετράμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον κριθεί 

αυτό απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου, με αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και 

εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η 

αναγνώριση της σύμβασης ως σύμβαση αορίστου χρόνου. 

 

Αμοιβή 

Η αμοιβή για τη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του 

ν.3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6/5/2016 

(ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 

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

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

10. Αχιλλέας Ράφτης 10004/23-08-2019 (συστημένη επιστολή) 

 

O κ. Αχιλλέας Ράφτης με ηλεκτρονικό μήνυμα(υπ. αρίθμ 11019/12.09.2019) που απέστειλε στον ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απέσυρε την υποψηφιότητά του επομένως δεν θα βαθμολογηθεί και εξεταστεί 

περαιτέρω. 

 

Μη υπαρχόντων επιπλέον αιτήσεων η θέση παραμένει κενή. 

 

Καλαμάτα, 12 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής 

 

 

2. Αναστάσιος Φιλιππόπουλος, μέλος ΕΤΕΠ 

 

 

3. Ιωάννης Ψιλλούδης, μέλος ΕΤΕΠ 
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