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                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                      

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο: 2710 372130  Fax: 2710 372123 

 
 

              

  Τρίπολη,  21/03/2018  

  Αρ. Πρωτ. B13878 

 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β13379/16-02-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

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

ερευνητών, εξεύρεση πόρων, προώθηση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο 

πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130), για τρεις (3) μήνες με 

δυνατότητα ανανέωσης, ως εξής: 

Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες εμπρόθεσμες υποψηφιότητες με τον αντίστοιχο αριθμό 

πρωτοκόλλου: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Β13397/21-02-2018  

(απευθείας κατάθεση)  

2 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β13487/02-03-2018  

(απευθείας κατάθεση) 

3 ΤΣΑΦΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Β13495/05-03-2018  

(απευθείας κατάθεση) 

4 ΔΑΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β13504/06-03-2018  

(συστημένη επιστολή) 

5 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΑΝΝΑ Β13505/06-03-2018  

(συστημένη επιστολή) 

6 ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Β13507/06-03-2018  

(συστημένη επιστολή) 

 

Μετά από μελέτη των φακέλων των υποψηφίων, η τριμελής επιτροπή καταλήγει στα 

κάτωθι:  
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Όλοι οι υποψήφιοι έχουν πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα βάσει της προκήρυξης 

τυπικά προσόντα. 

Όλοι οι υποψήφιοι κλήθηκαν για συνέντευξη βάσει του από 7.3.2018 ηλεκτρονικού 

μηνύματος της Γραμματείας του ΛΚΕ. Δεν προσήλθε στην συνέντευξη η κ. Άννα 

Τσιλιμίγκρα. Στη συνέντευξη εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν τα κίνητρα, το επαγγελματικό 

προφίλ και οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων. 

   

Η  συνολική βαθμολογία που λαμβάνουν από την τριμελή επιτροπή, συμφώνως με την 

προκήρυξη και την εξέταση του φακέλου, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής: 

 

α/α 

Κριτήρια   

Αξιολόγησης & 

Βαρύτητα 

κριτηρίου 

ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΤΣΑΦΑΡΑ 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

ΔΑΠΟΝΤΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ 

ΑΝΝΑ 

ΣΤΟΥΜΠΟΥ 

ΑΜΑΛΙΑ 

1 Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου 

Σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται) 

10% 

10% 0% 10% 10% 10% 10% 

2 Διδακτορικό 

Δίπλωμα 

5%  

0% 0% 0% 5% 0% 0% 

3 Αποδεδειγμένη 

γνώση Αγγλικής 

γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

10% 

10% 10% 10% 7,5% 10% 7,5% 

4 Αποδεδειγμένη 

γνώση 

Πληροφορικής, 

βάσει κριτηρίων του 

ΑΣΕΠ 10% 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

5 Επαγγελματική 

εμπειρία παροχής 

συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και 

μελετητικού έργου 

σε επιχειρήσεις, 

οργανισμούς, 

ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ κ.ά. 

20% (24 μήνες) 30%  (>3 έτη) 30% (>3 έτη) 30% (>3 έτη) 14,16% (17 

μήνες) 

30% (>3 

έτη) 

ΑΔΑ: ΩΒ7Τ469Β7Δ-ΒΘΗ



 3 

30% 

6 Αποδεδειγμένη 

εμπειρία σε 

εκπαίδευση 

ενηλίκων 10% 

1,4% (28 ώρες) 0% 0% 10% (>200 

ώρες) 

10% (>200 

ώρες) 

10% (>200 

ώρες) 

7 Αποδεδειγμένη 

εμπειρία σε 

οργάνωση 

εκπαιδευτικών 

εκδηλώσεων (π.χ. 

ημερίδες, σεμινάρια 

κ.ά) 5% 

0% 0% 4% (8 

εκδηλώσεις) 
5% 0,5% 5%  

8 Συνέντευξη 20% Η  υποψήφια 

ήταν ιδιαίτερα 

ενθουσιώδης με 

την προοπτική να 

εργαστεί στην 

υπό πλήρωση 

θέση, επέδειξε 

επαγγελματικότη

τα και άριστη 

γνώση του 

αντικειμένου, 

ενώ οι 

επικοινωνιακές 

της  δεξιότητες 

ήταν άριστες. 

Κατά συνέπεια 

έλαβε στη 

συνέντευξη το 

μέγιστο βαθμό 

που ορίζεται από 

την πρόσκληση 

ενδιαφέροντος 

(Βαθμ.100)  

20% 

Η  υποψήφια 

ήταν ιδιαίτερα 

ενθουσιώδης με 

την προοπτική 

να εργαστεί στην 

υπό πλήρωση 

θέση, επέδειξε 

επαγγελματικότη

τα και άριστη 

γνώση του 

αντικειμένου, 

ενώ οι 

επικοινωνιακές 

της  δεξιότητες 

ήταν άριστες. 

Κατά συνέπεια 

έλαβε στη 

συνέντευξη το 

μέγιστο βαθμό 

που ορίζεται από 

την πρόσκληση 

ενδιαφέροντος 

(Βαθμ.100) 20% 

Η  υποψήφια 

ήταν ιδιαίτερα 

ενθουσιώδης με 

την προοπτική να 

εργαστεί στην 

υπό πλήρωση 

θέση, επέδειξε 

επαγγελματικότη

τα και άριστη 

γνώση του 

αντικειμένου, 

ενώ οι 

επικοινωνιακές 

της  δεξιότητες 

ήταν άριστες. 

Κατά συνέπεια 

έλαβε στη 

συνέντευξη το 

μέγιστο βαθμό 

που ορίζεται από 

την πρόσκληση 

ενδιαφέροντος 

(Βαθμ.100) 20% 

Ο  υποψήφιος 

ήταν ιδιαίτερα 

ενθουσιώδης με 

την προοπτική 

να εργαστεί στην 

υπό πλήρωση 

θέση, επέδειξε 

επαγγελματικότη

τα και άριστη 

γνώση του 

αντικειμένου, 

ενώ οι 

επικοινωνιακές 

του  δεξιότητες 

ήταν άριστες. 

Κατά συνέπεια 

έλαβε στη 

συνέντευξη το 

μέγιστο βαθμό 

που ορίζεται από 

την πρόσκληση 

ενδιαφέροντος 

(Βαθμ.100) 20% 

Δεν προσήλθε 

στην 

συνέντευξη 

 0% 

Η  υποψήφια 

ήταν 

ιδιαίτερα 

ενθουσιώδης 

με την 

προοπτική να 

εργαστεί 

στην υπό 

πλήρωση 

θέση, 

επέδειξε 

επαγγελματικ

ότητα και 

άριστη γνώση 

του 

αντικειμένου, 

ενώ οι 

επικοινωνιακ

ές της  

δεξιότητες 

ήταν άριστες. 

Κατά 

συνέπεια 

έλαβε στη 

συνέντευξη 

το μέγιστο 

βαθμό που 

ορίζεται από 

την 

πρόσκληση 

ενδιαφέροντ

ος 

(Βαθμ.100) 

20% 

 ΣΥΝΟΛΟ 71.4% 70% 84% 97,5% 54,66% 92,5% 
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Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 

Β13379/16-02-2018), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και την 

βαθμολογία που έλαβαν οι φάκελοι των υποψηφίων συμπεριλαμβανομένης και της 

συνέντευξης, η τριμελής επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την 

ανάθεση του έργου με τίτλο: «Στήριξη ερευνητών, εξεύρεση πόρων, προώθηση και 

αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το έργο Δαπάνες 

Γραμματείας ΕΛΚΕ (Κ.Α. 0130) στον κ. Δημήτριο Δαπόντα (συνολική βαθμολογία: 97,5%) 

καθότι συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών 

βαρύτητας της προαναφερθείσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τον κ. Δημήτριο Δαπόντα προτείνοται κατά σειρά 

βαθμολογίας οι κάτωθι επιλαχούσες:  

1. κ. Αμαλία Στούμπου (συνολική βαθμολογία: 92,5%) 
2. κ. Αφροδίτη Τσαφαρά (συνολική βαθμολογία: 84%) 
3. κ. Κυριακούλα Καρπούζου (συνολική βαθμολογία:71,4%) 
4. κ. Ευαγγελία Κρατημένου (συνολική βαθμολογία: 70%) 
5. κ. Άννα Τσιλιμίγκρα (συνολική βαθμολογία:54,66%). 

 

Οι ενστάσεις περί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές μέσω Φαξ (2710 372123) ή με 

απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού 

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

14:00 (Τέρμα Καραϊσκάκη, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ 22 100 Τρίπολη), εντός 5 εργάσιμων 

ημερών από 21/03/2018 έως 27/03/2018. 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

                                                      του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

              Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

  Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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